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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNT

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens allmänna tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om sättande av
värdepapper i omlopp bland allmänheten, om
informationsskyldighet på värdepappers-
marknaden, om offentliga uppköpserbjudan-
den, om förhindrande av missbruk på värde-
pappersmarknaden och om tillsyn över vär-
depappersmarknaden.

Denna lag ska tillämpas också på verksam-
het som bedrivs någon annanstans än Fin-
land, enligt vad som föreskrivs nedan.

2 §

Förbud mot att förfara i strid mot god
värdepappersmarknadssed

På värdepappersmarknaden får inte tilläm-
pas förfaranden som strider mot god värde-
pappersmarknadssed.

3 §

Förbud mot att lämna osann eller
vilseledande information

Osann eller vilseledande information får
inte ges vid marknadsföring och omsättning
av värdepapper och andra finansiella instru-
ment i samband med näringsverksamhet och
vid uppfyllande av informationsskyldigheten
enligt denna lag.

Information vars osanna eller vilseledande
karaktär framgår efter det att den lämnats och
som kan ha väsentlig betydelse för investe-
rare ska utan dröjsmål rättas eller komplette-
ras i tillräcklig utsträckning

4 §

Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig
information

Den som själv eller enligt uppdrag erbju-
der värdepapper eller ansöker om att värde-
papper ska tas upp till handel på en reglerad
marknad eller en multilateral handelsplatt-
form eller som enligt 3—9 eller 11 kap. är
informationsskyldig gentemot investerare ska
opartiskt tillhandahålla investerarna tillräck-
lig information om omständigheter som kan
inverka väsentligt på värdepapperens värde.
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5 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med
1) öppenhetsdirektivet Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2004/109/EG om har-
monisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad
och om ändring av direktiv 2001/34/EG,

2) prospektdirektivet Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG om de pro-
spekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till
handel och om ändring av direktiv
2001/34/EG,

3) marknadsmissbruksdirektivet Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG
om insiderhandel och otillbörlig marknadspå-
verkan (marknadsmissbruk),

4) direktivet om uppköpserbjudanden Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2004/25/EG om uppköpserbjudanden,

5) direktivet om marknader för finansiella
instrument Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG,

6) kommissionens prospektförordning
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004
om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om
informationen i prospekt, utformningen av
dessa, införlivande genom hänvisning samt
offentliggörande av prospekt och spridning
av annonser,

7) förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment kommissionens förordning (EG) nr
1287/2006 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-
gande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet,

8) kommissionens återköpsförordning

kommissionens förordning (EG) nr
2273/2003 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när
det gäller undantag för återköpsprogram och
stabilisering av finansiella instrument.

6 §

Tillsyn

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av denna lag och de bestämmelser och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Finansinspektionen övervakar dock inte
den handel som Finlands Bank i syfte att
sköta sina penningpolitiska åtaganden bedri-
ver med värdepapper och andra finansiella
instrument.

Bestämmelser om Finansinspektionens
skyldighet att samarbeta med Konsumentver-
ket i ärenden som gäller tillsyn över denna
lag finns i lagen om Finansinspektionen
(878/2008).

2 kap.

Definitioner

1 §

Värdepapper

Med värdepapper avses i denna lag värde-
papper som är omsättningsbara och som har
satts eller kommer att sättas i omlopp bland
allmänheten tillsammans med flera andra vär-
depapper som utfärdats över identiska rättig-
heter. Det kan vara fråga om exempelvis

1) aktier i aktiebolag och motsvarande an-
delar i andra företag samt om depositionsbe-
vis för sådana rättigheter,

2) obligationer och andra skuldförbindel-
ser samt om depositionsbevis för sådana rät-
tigheter,

3) andra värdepapper som ger rätt att för-
värva eller sälja värdepapper som avses i 1
och 2 punkten samt om värdepapper som kan
berättiga till kontant betalning som fastställs i
relation till andra värdepapper, valutor, räntor
eller avkastningar, råvaror eller andra index
eller värden,
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4) fondandelar enligt lagen om placerings-
fonder (48/1999) och andra därmed jämför-
bara andelar i fondföretag.

Som värdepapper ska i denna lag dock inte
betraktas rättigheter som ensamma för sig
eller tillsammans med andra värdepapper
medför rätt att besitta en viss lägenhet, en
viss annan lokal eller fastighet eller en viss
del av en fastighet.

2 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna
lag värdepapper och andra finansiella instru-
ment enligt 1 kap. 10 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012).

3 §

Emittent

Med emittent avses i denna lag finländska
och utländska företag som har emitterat vär-
depapper.

4 §

Företag som står under bestämmande
inflytande

Med företag som står under bestämmande
inflytande avses i denna lag företag där en
aktieägare, medlem eller någon annan person
har bestämmande inflytande enligt denna pa-
ragraf.

En person har bestämmande inflytande i
ett företag när personen

1) innehar mer än hälften av röstetalet för
samtliga aktier eller motsvarande andelar i
företaget och röstmajoriteten grundar sig på
ägande, medlemskap, bolagsordning, bolags-
avtal eller därmed jämförbara stadgar eller
annat avtal, eller

2) har rätt att utse eller avsätta flertalet av
medlemmarna i företagets styrelse eller ett
därmed jämförbart organ eller i ett organ som
har denna rätt, och rätten att utse eller avsätta
medlemmarna grundar sig på samma omstän-
digheter som röstmajoriteten enligt 1 punk-
ten.

När den röstandel som avses i 2 mom.

beräknas ska en sådan röstningsbegränsning
inte beaktas som följer av lag, företagets
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jäm-
förbara stadgar eller något annat avtal. När
företagets sammanlagda röstetal beräknas ska
de röster inte beaktas som hänför sig till
aktier eller motsvarande andelar som innehas
av företaget självt eller av ett företag som står
under dess bestämmande inflytande.

Utöver vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.
anses ett företag stå under ett annat företags
bestämmande inflytande, om det har gemen-
sam ledning med det sist nämnda företaget
eller om det sistnämnda företaget på något
annat sätt faktiskt utövar bestämmande infly-
tande i det förstnämnda.

Om en aktieägare, medlem eller annan per-
son tillsammans med företag där han har
bestämmande inflytande eller dessa företag
gemensamt har bestämmande inflytande en-
ligt 2—4 mom. i ett företag, anses det be-
stämmande inflytandet sträcka sig också till
det företaget.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
företag som står under bestämmande infly-
tande gäller i tillämpliga delar också bestäm-
mande inflytande i stiftelser.

5 §

Reglerad marknad och marknadsplatsopera-
tör som driver en reglerad marknad

Med reglerad marknad avses i denna lag
handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 6 punk-
ten i lagen om handel med finansiella instru-
ment (748/2012) och med marknadsplatsope-
ratör som driver en reglerad marknad avses
en börs eller motsvarande företag i en EES-
stat som av en behörig myndighet har aukto-
riserats att driva en reglerad marknad.

6 §

Börs

Med börs avses i denna lag en marknads-
platsoperatör som driver en reglerad marknad
enligt 1 kap. 2 § 4 punkten i lagen om handel
med finansiella instrument.
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7 §

Börsbolag

Med börsbolag avses i denna lag ett pu-
blikt aktiebolag enligt aktiebolagslagen
(624/2006) och ett bolag enligt lagen om
europabolag (742/2004) som har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland och emitterar aktier
som är föremål för handel på en reglerad
marknad.

8 §

Målbolag

Med målbolag avses i 9 kap. emittenter
enligt öppenhetsdirektivet och i 11 kap. emit-
tenter av värdepapper som är föremål för
offentliga uppköpserbjudanden enligt 1 § i
det kapitlet.

9 §

Multilateral handelsplattform och marknads-
platsoperatör som ordnar multilateral handel

Med multilateral handelsplattform avses i
denna lag handelsförfaranden enligt 1 kap.
2 § 7 punkten i lagen om handel med finan-
siella instrument och med marknadsplatsope-
ratör som ordnar multilateral handel företag
enligt 8 punkten i den paragrafen.

10 §

Tillhandahållare av investeringstjänster

Med tillhandahållare av investeringstjäns-
ter avses i denna lag värdepappersföretag och
utländska värdepappersföretag enligt lagen
om investeringstjänster, sådana kreditinstitut
och utländska kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen (121/2007) som tillhandahåller in-
vesteringstjänster samt sådana fondbolag och
utländska fondbolag enligt lagen om place-
ringsfonder som tillhandahåller investerings-
tjänster.

11 §

Offentliggörande

Med offentliggörande avses i denna lag att
obligatorisk information görs tillgänglig för
investerare, Finansinspektionen och respek-
tive reglerade marknad enligt vad som före-
skrivs i 10 kap. 3 och 4 §.

12 §

Erbjudande till allmänheten

Med erbjudande av värdepapper till all-
mänheten avses i denna lag ett meddelande
som är riktat till personer och som innehåller
eller är avsett att innehålla tillräcklig infor-
mation om villkoren för ett erbjudande och
om de värdepapper som erbjuds, för att per-
sonerna i fråga ska ha förutsättningar att fatta
beslut om att teckna eller förvärva dessa vär-
depapper.

13 §

Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten

Med Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten avses Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten enligt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1095/2010 om inrättande av en euro-
peisk tillsynsmyndighet (Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten), om
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om
upphävande av kommissionens beslut
2009/77/EG.

14 §

EES-stat och tredjeland

Med EES-stat avses i denna lag en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet och med tredjeland någon annan stat än
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
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II AVDELNINGEN

PROSPEKT

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 3—5 kap. ska tillämpas
på prospekt som offentliggörs över värdepap-
per, på erbjudande av värdepapper till all-
mänheten och på ansökan om att värdepapper
ska tas upp till handel på en reglerad mark-
nad.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Informationsskyldigheten enligt 3—5 kap.
gäller inte erbjudande av följande värdepap-
per till allmänheten eller ansökan om att de
ska tas upp till handel på en reglerad mark-
nad:

1) aktier och andra andelar av eget kapital
i EES-staters centralbanker,

2) icke-aktierelaterade värdepapper som
fortlöpande eller vid upprepade tillfällen
emitteras av kreditinstitut, förutsatt att värde-
papperen inte är efterställda, konvertibla eller
utbytbara, inte ger rätt att teckna eller för-
värva andra slag av värdepapper eller rätt till
en prestation utifrån värdeutvecklingen på
värdepapper eller andra tillgångar och inte är
kopplade till derivatinstrument; de ska styrka
mottagandet av insättningar och omfattas av
ett system för garanti av insättningar enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
94/19/EG om system för garanti av insätt-
ningar,

3) skuldförbindelser som förfaller till be-
talning innan 12 månader har förflutit sedan
de emitterats.

Informationsskyldigheten enligt 3—5 kap.
gäller också erbjudande av andelar i slutna
fondföretag till allmänheten och ansökan om
att andelarna ska tas upp till handel på en
reglerad marknad. Bestämmelser om infor-

mationsskyldighet för placeringsfonder finns
i lagen om placeringsfonder.

3 §

Förhållande till Europeiska unionens
lagstiftning

Utöver denna lag och bestämmelser som
utfärdats med stöd av den ska också kommis-
sionens prospektförordning tillämpas på pro-
spekt, om inte något annat följer av 4 kap. 6 §
3 mom.

4 §

Aktierelaterade värdepapper

Med aktierelaterade värdepapper avses i
3—5 kap. i denna lag aktier i aktiebolag och
motsvarande andelar i andra företag, andra
bevis över aktierättigheter enligt 3 kap. 12 § i
aktiebolagslagen och andra värdepapper som
ger rätt att förvärva sådana värdepapper an-
tingen genom byte eller genom transaktioner
under förutsättning att värdepapperen har
samma emittent som aktierna eller andelarna
eller har emitterats av ett företag som hör till
samma koncern.

5 §

Kvalificerad investerare

Med kvalificerad investerare avses i 3—5
kap. i denna lag en professionell kund enligt
1 kap. 18 § i lagen om investeringstjänster
och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 19 § i
samma lag.

6 §

Hemstat för värdepappersemission

Hemstaten för en värdepappersemission är
Finland när emittenten har sitt bolagsrättsliga
säte i Finland och det är fråga om aktierelate-
rade värdepapper eller andra värdepapper än
de som avses i 3 mom.

Hemstaten för en värdepappersemission är
Finland också när emittenten har sitt bolags-
rättsliga säte i ett tredjeland och aktierelate-
rade värdepapper eller andra värdepapper än
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de som avses i 3 mom. erbjuds till allmänhe-
ten eller det görs en ansökan om att värde-
papperen inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet först ska tas upp till handel i
Finland. Om någon annan än emittenten har
beslutat om erbjudandet eller ansökan om
upptagande till handel på en reglerad mark-
nad, kan emittenten senare som hemstat för
emissionen välja någon annan EES-stat.

Den som till allmänheten erbjuder icke-
aktierelaterade värdepapper eller ansöker om
att sådana ska tas upp till handel på en regle-
rad marknad kan välja Finland som hemstat
för emissionen, om värdepapperen erbjuds
till allmänheten i Finland, det görs en ansö-
kan om att de ska tas upp till handel på en
reglerad marknad i Finland eller emittenten
har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och

1) värdepapperens nominella värde eller
bokföringsmässiga motvärde är minst 1 000
euro, eller

2) värdepapperen berättigar till andra vär-
depapper eller till en prestation baserad på
värdeutvecklingen för andra värdepapper el-
ler nyckeltal.

4 kap.

Offentliggörande av prospekt samt
prospektets innehåll

1 §

Skyldighet att offentliggöra prospekt

Den som erbjuder allmänheten värdepap-
per och den som ansöker om att värdepapper
ska tas upp till handel på en reglerad mark-
nad ska offentliggöra ett prospekt över värde-
papperen innan erbjudandet träder i kraft el-
ler handeln inleds och hålla prospektet till-
gängligt för allmänheten under den tid erbju-
dandet gäller, enligt vad som föreskrivs i
detta kapitel.

Ett prospekt får offentliggöras då Finansin-
spektionen har godkänt det eller den behöriga
myndigheten i en annan EES-stat i enlighet
med 5 kap. 2 § har meddelat Finansinspektio-
nen att den har godkänt prospektet.

Det godkända prospektet ska offentliggö-
ras med samma innehåll och i samma form
som det godkänts.

För upprättandet och offentliggörandet av
prospekt ansvarar, utöver den som erbjudit
och den som emitterat värdepapperen, den
som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller
ansöker om att värdepapperen ska tas upp till
handel på en reglerad marknad.

2 §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra
prospekt i fråga om vissa värdepapper

Prospekt behöver inte offentliggöras när
följande värdepapper erbjuds till allmänheten
eller när det görs en ansökan om att de ska
tas upp till handel på en reglerad marknad:

1) icke-aktierelaterade värdepapper som
emitteras av finska staten, Finlands Bank, en
finländsk kommun eller samkommun, av en
annan EES-stat, dess centralbank eller en re-
gional förvaltningsenhet i en sådan stat, av ett
internationellt offentligt organ som har minst
en EES-stat som medlem eller av Europeiska
centralbanken, eller

2) värdepapper för vilka finska staten, en
finländsk kommun eller samkommun eller en
annan EES-stat eller dess regionala eller lo-
kala förvaltningsenheter har ställt propriebor-
gen.

Något prospekt behöver inte heller offent-
liggöras när icke-aktierelaterade värdepapper
som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen
emitteras av ett kreditinstitut erbjuds till all-
mänheten eller när det görs en ansökan om
att de ska tas upp till handel på en reglerad
marknad, om det sammanlagda motvärdet för
erbjudandena inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet beräknat för en tolvmåna-
dersperiod understiger 75 000 000 euro.
Dessutom krävs det att värdepapperen inte är
efterställda, konvertibla eller utbytbara, att de
inte ger rätt att teckna eller förvärva andra
slag av värdepapper och att de inte är kopp-
lade till derivatinstrument.

Den som erbjuder värdepapper enligt 1 och
2 mom. eller ansöker om att de ska tas upp
till handel på en reglerad marknad har dock
rätt att offentliggöra ett prospekt. Om ett
prospekt offentliggörs tillämpas 3—5 kap.
och bestämmelser som utfärdats med stöd av
dem på prospektet.
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3 §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra
prospekt då värdepapper erbjuds till

allmänheten

Prospekt behöver inte offentliggöras om
värdepapper erbjuds

1) uteslutande till kvalificerade investe-
rare,

2) till färre än 150 investerare som inte är
kvalificerade investerare, beräknat per EES-
stat,

3) till ett värde av minst 100 000 euro per
investerare och erbjudande eller som andelar
vars nominella värde eller motvärde är minst
100 000 euro,

4) inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för ett sammanlagt vederlag på
mindre än 1 500 000 euro som beräknas för
en tolvmånadersperiod, eller

5) inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för ett sammanlagt vederlag på
mindre än 5 000 000 euro som beräknas för
en tolvmånadersperiod, om värdepapperen
ansöks bli upptagna till handel på en multila-
teral handelsplattform i Finland och om ett
bolagsprospekt enligt handelsplattformens
regler hålls tillgängligt för investerarna
medan erbjudandet gäller.

Om samma värdepapper erbjuds eller med
ett nytt erbjudande förmedlas till slutinveste-
rare och förutsättningarna för att enligt 1
mom. avstå från att offentliggöra prospekt då
inte är uppfyllda, ska ett prospekt offentlig-
göras för det nya erbjudandet. Något pro-
spekt behöver dock inte offentliggöras om
det för det ursprungliga erbjudandet har of-
fentliggjorts ett prospekt som är i kraft, om
emittenten eller någon annan som ansvarar
för offentliggörandet av prospektet skriftligen
har samtyckt till att det ursprungliga prospek-
tet används för ett nytt erbjudande eller en ny
förmedling av samma värdepapper till slutin-
vesterare.

Prospekt behöver inte heller offentliggöras
om

1) aktier erbjuds som ersättning för redan
emitterade aktier av samma slag, förutsatt att
detta inte innebär en ökning av aktiekapitalet,

2) de aktier som erbjuds tilldelas emitten-
tens aktieägare i stället för utdelning i pengar,

i form av aktier av samma slag som de aktier
som avkastade utdelningen, förutsatt att an-
budsgivaren offentliggör ett dokument med
information om hur många aktier erbjudandet
avser och av vilket slag de är samt om grun-
derna och villkoren för erbjudandet, eller

3) ett arbetsgivarföretag eller ett företag
som är anknutet till det erbjuder värdepapper
till arbetsgivarföretagets nuvarande eller tidi-
gare chefer eller anställda, förutsatt att an-
budsgivaren har sitt bolagsrättsliga säte i en
EES-stat och offentliggör ett dokument med
information om hur många värdepapper er-
bjudandet avser och av vilket slag de är samt
om grunderna och villkoren för erbjudandet.

Vad som föreskrivs i 3 mom. 3 punkten
ska tillämpas också på bolag som har sitt
bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och vars
värdepapper är föremål för handel på en reg-
lerad marknad eller i ett tredjeland på en
marknad som motsvarar en reglerad mark-
nad, om ett dokument som avses i den punk-
ten finns att få på ett språk som allmänt
används på den internationella finansmarkna-
den och om kommissionen i fråga om tredje-
landet har fattat ett likvärdighetsbeslut enligt
artikel 4.1 i prospektdirektivet.

4 §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra
prospekt vid ansökan om att värdepapper ska
tas upp till handel på en reglerad marknad

Prospekt behöver inte offentliggöras om
ansökan om upptagande till handel på en
reglerad marknad avser

1) aktier som sammanlagt under en tolv-
månadersperiod utgör mindre än 10 procent
av det antal aktier av samma slag som är
föremål för handel på samma reglerade mark-
nad,

2) aktier som utgör vederlag för aktier
som redan är föremål för handel på samma
reglerade marknad, förutsatt att emissionen
av dessa nya aktier inte innebär en ökning av
bolagets aktiekapital,

3) aktier som överlåts till ägare av emit-
tentens aktier som är föremål för handel på
samma reglerade marknad i stället för utdel-
ning eller ränta i pengar, i form av aktier av
samma slag som de aktierna som avkastade
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utdelningen eller räntan, förutsatt att anbuds-
givaren offentliggör ett dokument med infor-
mation om hur många aktier ansökan avser
och av vilket slag de är samt om motiven och
villkoren för erbjudandet,

4) värdepapper som ett arbetsgivarföretag
eller ett företag som är anknutet till det erbju-
der till arbetsgivarföretagets nuvarande eller
tidigare chefer eller anställda, när företagets
värdepapper är föremål för handel på samma
reglerade marknad och när anbudsgivaren of-
fentliggör ett dokument med information om
hur många värdepapper erbjudandet avser
och av vilket slag de är samt om grunderna
och villkoren för erbjudandet,

5) aktier som fås i utbyte eller vid konver-
tering av värdepapper eller genom utnytt-
jande av andra värdepappersrelaterade rättig-
heter, om aktier av samma slag redan är
föremål för handel på samma reglerade mark-
nad.

5 §

Finansinspektionens tillstånd till undantag
från skyldigheten att offentliggöra prospekt

Finansinspektionen kan på ansökan helt
eller delvis bevilja undantag från skyldighe-
ten att offentliggöra prospekt, om de värde-
papper som erbjuds till allmänheten eller som
ansöks bli upptagna till handel på en reglerad
marknad är

1) värdepapper som erbjuds i utbyte i
samband med offentliga uppköpserbjudanden
och budgivaren har offentliggjort ett sådant
dokument över erbjudandet som avses i 11
kap. 11 § eller ett annat dokument som Fi-
nansinspektionen anser innehålla information
som motsvarar den som ska finnas i ett pro-
spekt, med beaktande av kraven i Europeiska
unionens lagstiftning, eller

2) värdepapper som erbjuds som vederlag
i samband med fusion eller delning, om an-
budsgivaren har offentliggjort ett dokument
som Finansinspektionen anser innehålla in-
formation som motsvarar den information
som ska finnas i ett prospekt, med beaktande
av kraven i Europeiska unionens lagstiftning.

Finansinspektionen kan dessutom på ansö-
kan helt eller delvis bevilja undantag från
skyldigheten att offentliggöra prospekt, om
en ansökan om upptagande till handel på en

reglerad marknad avser värdepapper som re-
dan är föremål för handel på en annan regle-
rad marknad, förutsatt att

1) värdepapperen eller värdepapper av
samma slag har varit föremål för sådan han-
del i över 18 månader,

2) det över värdepapperen har offentlig-
gjorts ett prospekt som avses i denna lag och
i kommissionens prospektförordning eller,
innan denna lag trätt i kraft, ett börsprospekt
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/34/EG om upptagande av värdepapper
till officiell notering och om uppgifter som
skall offentliggöras beträffande sådana värde-
papper eller ett emissionsprospekt som upp-
rättats enligt de krav som gäller för ett sådant
börsprospekt,

3) emittenten har fullgjort den informa-
tionsskyldighet som gäller för att värdepap-
peren ska få tas upp till handel, och

4) den som ansöker om att värdepapper
ska tas upp till handel offentliggör en sam-
manfattning i enlighet med 9 § i detta kapitel
och kommissionens prospektförordning och
information om var det senast offentliggjorda
prospektet om emittenten och värdepapperen
i fråga och den finansiella information som
emittenten har offentliggjort enligt det fortgå-
ende skyldigheten att lämna information
finns att få.

Finansinspektionen kan på ansökan helt
eller delvis bevilja undantag från skyldighe-
ten att offentliggöra prospekt också då värde-
papper erbjuds för att finansiera allmännyttig
verksamhet som inte huvudsakligen bedrivs i
vinstsyfte, förutsatt att undantaget inte även-
tyrar investerarnas ställning.

6 §

Prospektens innehåll och utformning

Ett prospekt ska ge investerarna tillräcklig
information för att de ska kunna bilda sig en
välgrundad uppfattning om värdepapperen,
emittenten och eventuell borgensman. Pro-
spektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig
information om emittentens och den eventu-
ella borgensmannens tillgångar, åtaganden,
finansiella ställning, resultat och framtidsut-
sikter samt om rättigheter som är förenade
med värdepapperen och andra omständighe-
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ter som väsentligt inverkar på värdepappe-
rens värde. Informationen ska presenteras i
en sammanhängande och begriplig form.

Prospektet behöver dock inte innehålla in-
formation om borgensmannen, om det är fin-
ska staten eller någon annan EES-stat som är
borgensman.

Ett prospekt ska innehålla den information
som förutsätts i denna lag, i föreskrifter som
utfärdats med stöd av lagen och i kommissio-
nens prospektförordning. Om värdepapperen
ingår i erbjudanden vars sammanlagda veder-
lag beräknat utifrån de erbjudanden som
gjorts inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet under en tolvmånadersperiod
understiger 5 000 000 euro och om värdepap-
peren inte ansöks bli upptagna till handel på
en reglerad marknad, kan prospektet likväl
upprättas enbart i enlighet med kraven i
denna lag och i en förordning av finansmini-
steriet som utfärdats med stöd av 5 kap. 11 §.

Ett prospekt ska offentliggöras antingen
som ett sammanhängande dokument eller
som tre separata dokument. Om prospektet
offentliggörs i tre delar ska delarna benämnas
registreringsdokument, värdepappersnot och
sammanfattning.

7 §

Registreringsdokument

Ett registreringsdokument ska innehålla in-
formation om emittenten.

Den som ansvarar för att ett prospekt of-
fentliggörs kan ansöka om godkännande av
enbart ett sådant registreringsdokument som
avses i denna paragraf. På dokumentets gil-
tighet tillämpas då 16 § i detta kapitel och på
dess godkännande 5 kap.

Godkännande av ett registreringsdokument
berättigar inte till erbjudande av värdepapper
eller upptagande av värdepapper till handel
på en reglerad marknad utan en värdepap-
persnot och sammanfattning som godkänts i
enlighet med 5 kap.

8 §

Värdepappersnot

En värdepappersnot ska innehålla informa-
tion om de värdepapper som erbjuds till all-

mänheten eller som ansöks bli upptagna till
handel på en reglerad marknad. Noten ska
vid behov också innehålla uppgifter om så-
dana förändringar i ett registreringsdokument
som kan ha väsentlig betydelse för investe-
rare.

9 §

Sammanfattning

Prospektet ska innehålla en sammanfatt-
ning. Sammanfattningen ska i korthet och på
allmänspråk ge sådan viktig information som
tillsammans med prospektet i övrigt gör det
möjligt att bilda sig en välgrundad uppfatt-
ning om värdepapperen i fråga. Sammanfatt-
ningens uppgifter och det sätt som de fram-
förs på ska underlätta jämförelse med sam-
manfattningar om liknande värdepapper.

Någon sammanfattning behöver inte upp-
rättas om prospektet avser en ansökan om
upptagande till handel på en reglerad mark-
nad av sådana icke-aktierelaterade värdepap-
per vars nominella värde eller motvärde är
minst 100 000 euro.

10 §

Grundprospekt

Om icke-aktierelaterade värdepapper eller
sådana aktierelaterade värdepapper som be-
rättigar till aktier eller till en prestation som
baserar sig på aktiers värdeutveckling erbjuds
som en del av ett emissionsprogram, kan
prospektet offentliggöras i form av ett grund-
prospekt.

Grundprospektet ska innehålla uppgifter
om registreringsdokumentet, värdepappers-
noten och sammanfattningen. Om de slutgil-
tiga villkoren för erbjudandet av värdepappe-
ren inte kan tas in i grundprospektet när detta
offentliggörs eller kompletteras, ska villkoren
offentliggöras utan obefogat dröjsmål efter
det att de bestämts.

Grundprospektet ska kompletteras med
iakttagande av 14 §.

De slutgiltiga villkoren för ett värdepap-
perserbjudande ska, om de inte framgår av
grundprospektet eller av en komplettering av
grundprospektet, tillställas Finansinspektio-
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nen, den mottagande EES-statens behöriga
myndighet och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten samtidigt som de of-
fentliggörs i enlighet med 2 mom.

11 §

Hänvisningar till tidigare dokument

I ett prospekt kan information lämnas
också genom hänvisning till ett tidigare of-
fentliggjort dokument eller ett dokument som
offentliggörs samtidigt som prospektet, förut-
satt att Finansinspektionen tidigare har god-
känt dokumentet eller att dokumentet har
getts in till Finansinspektionen i samband
med ansökan om godkännande av prospektet
eller i samband med offentliggörande enligt
10 kap.

I sammanfattningen får information inte
lämnas genom hänvisning till andra doku-
ment.

12 §

Språket i prospekt

Ett prospekt ska avfattas på finska eller
svenska om värdepapper erbjuds till allmän-
heten eller om ansökan avser upptagande till
handel på en reglerad marknad enbart i Fin-
land. Finansinspektionen kan dock på ansö-
kan samtycka till att prospekt avfattas på
andra språk.

Om värdepapper erbjuds till allmänheten
eller ansöks bli upptagna till handel på en
reglerad marknad endast i någon annan EES-
stat än Finland, ska prospektet avfattas på ett
språk som godkänns av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller allmänt an-
vänds på den internationella finansmarkna-
den. En sammanfattning av prospektet ska på
begäran av den mottagande EES-statens be-
höriga myndighet översättas till ett eller flera
officiella språk som myndigheten kräver. När
prospektet överlämnas till Finansinspektio-
nen för godkännande ska det likväl vara av-
fattat på något språk som allmänt används på
den internationella finansmarknaden eller på
något annat språk som godkänns av Finansin-
spektionen.

Om värdepapper erbjuds till allmänheten

eller ansöks bli upptagna till handel på en
reglerad marknad i Finland och i någon an-
nan EES-stat, ska prospektet i de mottagande
EES-staterna tillhandahållas antingen på ett
språk som respektive mottagande EES-stats
behöriga myndighet godkänner eller på ett
språk som allmänt används på den internatio-
nella finansmarknaden. En sammanfattning
av prospektet ska på begäran av den motta-
gande EES-statens behöriga myndighet över-
sättas till ett eller flera officiella språk som
myndigheten kräver.

Om icke-aktierelaterade värdepapper vars
nominella värde eller bokföringsmässiga
motvärde är minst 100 000 euro ansöks bli
upptagna till handel på en reglerad marknad i
en eller flera EES-stater, får prospektet avfat-
tas på ett språk som allmänt används på den
internationella finansmarknaden eller på ett
språk som godkänns av Finansinspektionen
och av den behöriga myndigheten i varje
annan mottagande EES-stat. Finansinspektio-
nen kan kräva att sammanfattningen avfattas
på finska eller svenska eller på båda dessa
språk om det är påkallat för att skydda inves-
terare. Sammanfattningen ska på begäran av
den mottagande EES-statens behöriga myn-
dighet översättas till ett eller flera sådana
officiella språk som myndigheten kräver.

Ett prospekt som godkänts i någon annan
EES-stat ska, liksom dess kompletteringar,
avfattas på ett språk som allmänt används på
den internationella finansmarknaden eller på
något annat språk som godkänns av Finansin-
spektionen. Finansinspektionen kan kräva att
det till meddelandet fogas en sammanfattning
som översatts till finska eller svenska eller till
båda dessa språk om det är påkallat för att
skydda investerare.

13 §

Finansinspektionen samtycke till att
information utelämnas från prospekt

Finansinspektionen kan i samband med att
ett prospekt godkänns samtycka till att infor-
mation som avses i detta kapitel, i en bestäm-
melse som utfärdats med stöd av det eller i
kommissionens prospektförordning uteläm-
nas från prospektet. Den kan ge sitt samtycke
om
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1) informationen är av mindre betydelse
och inte kan antas väsentligt påverka bedöm-
ningen av emittentens tillgångar, åtaganden,
finansiella ställning, resultat eller framtidsut-
sikter,

2) röjande av informationen skulle strida
mot allmänt intresse eller allvarligt skada
emittenten. I det senare fallet är en förutsätt-
ning emellertid att utelämnandet sannolikt
inte leder till att allmänheten vilseleds i fråga
om fakta och omständigheter som väsentligt
påverkar värdepapperens värde.

Finansinspektionen kan också samtycka
till att det i ett prospekt i stället för viss
information tas in likvärdig information. En
förutsättning är att den information som för-
utsätts bli intagen i prospektet visar sig vara
oändamålsenlig med avseende på emittentens
verksamhetsområde, rättsliga form eller de
värdepapper som avses i prospektet.

14 §

Rättelse och komplettering av prospekt

Om ett prospekt är behäftat med fel eller
brister eller det finns väsentlig ny informa-
tion som uppdagas efter det att prospektet
godkänts men innan erbjudandets giltighets-
tid löper ut eller innan värdepapperet har
tagits upp till handel på en reglerad marknad
och om felet, bristen eller informationen kan
ha väsentlig betydelse för investerarna, ska
allmänheten informeras utan onödigt dröjs-
mål genom att rättelse eller komplettering av
prospektet offentliggörs på samma sätt som
prospektet.

Rättelsen eller kompletteringen får offent-
liggöras då Finansinspektionen har godkänt
den eller då en annan EES-stats behöriga
myndighet i enlighet med 5 kap. 2 § har
meddelat Finansinspektionen att den godkän-
ner den.

Investerare som har förbundit sig att
teckna eller köpa värdepapper innan en rät-
telse eller komplettering av prospektet offent-
liggörs, ska ges rätt att återkalla sitt beslut
inom en tidsfrist på minst två bankdagar efter
det att rättelsen eller kompletteringen offent-
liggjorts. En förutsättning för återkallelse är
dessutom att det fel, den brist eller den vä-
sentliga nya information som avses i 1 mom.

har uppdagats innan värdepapperen levereras
till investerarna. Information om rätten att
återkalla beslut ska ges i samband med rättel-
sen eller kompletteringen.

15 §

Komplettering av uppgifter om antal
värdepapper och deras pris

Om det när ett prospekt offentliggörs eller
kompletteras inte är möjligt att i det ta in
uppgifter om de erbjudna värdepapperens
slutliga antal eller pris, ska i prospektet anges
de grunder eller villkor enligt vilka värdepap-
perens slutliga antal eller pris fastställs och
maximipriset enligt erbjudandet. Det slutliga
antalet eller priset ska utan obefogat dröjsmål
efter fastställelsen offentliggöras och medde-
las Finansinspektionen.

Om varken grunderna för fastställelse av
värdepapperens antal och pris eller maximi-
priset offentliggörs i prospektet, har investe-
rare rätt att återkalla redan fattade beslut om
teckning och köp av sådana värdepapper
inom två bankdagar efter det att uppgifterna
om värdepapperens slutliga antal och pris har
offentliggjorts.

16 §

Giltigheten av prospekt

Ett prospekt är giltigt från det att Finansin-
spektionen har godkänt det eller någon annan
EES-stats behöriga myndighet i enlighet med
5 kap. 2 § har underrättat Finansinspektionen
om ett godkännande.

Ett prospekt är giltigt till dess giltigheten
av det erbjudande som gäller de värdepapper
som avses i prospektet har upphört eller till
dess de värdepapper som avses i prospektet
har tagits upp till handel på en reglerad mark-
nad, dock högst tolv månader efter det att
prospektet har godkänts.

Ett tidigare godkänt och offentliggjort pro-
spekt kan, när högst tolv månader har förflu-
tit efter det att det godkänts, användas i sam-
band med ett värdepapperserbjudande eller
en ansökan om upptagande av värdepapper
till handel på en reglerad marknad.

Ett grundprospekt är giltigt i tolv månader
efter det att det har godkänts.
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Ett godkänt registreringsdokument är gil-
tigt i tolv månader efter det att det godkänts.

17 §

Giltigheten av prospekt som avses i lagen om
hypoteksbanksverksamhet

Prospekt över säkerställda obligationslån
som avses i lagen om hypoteksbanksverk-
samhet (688/2010) och över motsvarande ut-
ländska värdepapper är i kraft så länge som
värdepapperen i fråga emitteras fortlöpande
och vid upprepade tillfällen.

5 kap.

Finansinspektionens behörighet och förfa-
randet vid godkännande av prospekt

1 §

Finansinspektionens behörighet att ta upp
prospekt för godkännande

Finansinspektionen är behörig att behandla
en ansökan om godkännande av ett prospekt,
om

1) Finland är hemstat för emissionen av de
värdepapper som avses i ansökan,

2) en annan EES-stats behöriga myndighet
har bett den behandla ansökan om godkän-
nande av prospektet, underrättat Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten om
begäran och Finansinspektionen har samtyckt
till begäran, eller

3) kommissionens prospektförordning inte
tillämpas på prospektet.

Finansinspektionen ska inom tio bankda-
gar efter det att ett prospekt har överlämnats
till den för godkännande besluta om det god-
känns. Om prospektet gäller en emittent vars
värdepapper inte tidigare har erbjudits till
allmänheten eller tagits upp till handel på en
reglerad marknad eller till motsvarande han-
del i en EES-stat, ska Finansinspektionen
fatta sitt beslut inom 20 bankdagar efter det
att prospektet har överlämnats till den för
godkännande.

Om Finansinspektionen anser att de inläm-
nade handlingarna är bristfälliga eller måste
kompletteras, räknas tidsfristen för godkän-

nande från den dag då de kompletterande
uppgifterna tillställs Finansinspektionen. Fi-
nansinspektionen ska inom tio bankdagar ef-
ter det att ansökan lämnats in uppmana sö-
kanden att komplettera sin ansökan. Om ett
prospekt efter godkännandet måste komplet-
teras i enlighet med 4 kap. 14 §, ska Finans-
inspektionen besluta om godkännande av
kompletteringen inom sju bankdagar efter det
att kompletteringen lämnats in för godkän-
nande.

Ett prospekt ska godkännas om det uppfyl-
ler de villkor som föreskrivs i 3—5 kap.

2 §

Prospekt som godkänts i en annan EES-stat

Prospekt som godkänts i en annan EES-
stat och dess kompletteringar är giltiga i Fin-
land och ska göras tillgängliga för allmänhe-
ten här, om någon annan stat än Finland är
hemstat för emissionen, värdepapperen er-
bjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till handel på en reglerad marknad i
Finland och den andra statens behöriga myn-
dighet har tillställt Finansinspektionen och
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten kopior av prospektet och den
kompletterande informationen samt ett intyg
över att de är upprättade i enlighet med pro-
spektdirektivet.

Om den andra statens myndighet har gett
tillstånd att inte offentliggöra viss informa-
tion som krävs enligt prospektdirektivet, ska
avvikelsen och dess motivering framgå av
myndighetens intyg för att avvikelsen ska
gälla i Finland.

3 §

Prospekt som godkänts i ett tredjeland

Finansinspektionen ska godkänna ett pro-
spekt och dess kompletteringar när emitten-
ten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland
och prospektet är upprättat enligt lagstift-
ningen i tredjeland, under förutsättning att
prospektet och kompletteringarna uppfyller
de av de internationella organisationerna för
tillsyn över värdepappersmarknaden fram-
tagna krav som motsvarar denna lag, pro-
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spektdirektivet och bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av dessa. Sökanden ska
lägga fram en utredning om överensstäm-
melse med kraven och om att prospektet har
godkänts av en myndighet på emittentens
säte eller av någon annan myndighet.

4 §

Överlämnande av marknadsföringsmaterial
till Finansinspektionen

Marknadsföringsmaterial som har sam-
band med ett erbjudande eller upptagande till
handel på en reglerad marknad ska tillställas
Finansinspektionen senast då marknadsfö-
ringen inleds. Marknadsföringsmaterialet ska
hänvisa till prospektet och ange var prospek-
tet finns tillgängligt.

5 §

Överföring av godkännandet av prospekt till
en annan EES-stats behöriga myndighet

Finansinspektionen kan i stället för att
godkänna ett prospekt besluta att behand-
lingen av ansökan ska överföras till en annan
EES-stats behöriga myndighet. En förutsätt-
ning för överföringen är att sökanden ber att
behandlingen ska överföras eller att erbjudan-
det eller upptagandet till handel, till följd av
förhållandena kring emissionen, har en bety-
dande koppling till en annan EES-stat. En
förutsättning för överföring är dessutom att
den mottagande statens behöriga myndighet
samtycker till detta och att Finansinspektio-
nen underrättar Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten om beslutet. Fi-
nansinspektionen ska underrätta sökanden
om sitt beslut inom tre bankdagar efter det att
den fattat beslutet.

6 §

Finansinspektionens meddelande till Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-

ten om godkännande av prospekt

Finansinspektionen ska underrätta Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten om godkännande av prospekt och kom-
pletteringar i enlighet med 1 §, samtidigt som

den underrättar emittenten och den som bett
att prospektet ska godkännas om sitt beslut.

7 §

Finansinspektionens meddelande till en an-
nan EES-stats myndighet om godkännande

av prospekt

Om avsikten är att värdepapper ska erbju-
das till allmänheten eller att de ska ansökas
bli upptagna till handel på en reglerad mark-
nad i en eller flera andra EES-stater, ska
Finansinspektionen på sökandens begäran
tillställa den eller de berörda staternas behö-
riga myndighet ett intyg över att det god-
kända prospektet och dess kompletteringar
har upprättats i enlighet med prospektdirekti-
vet samt en kopia av prospektet och komplet-
teringarna. Finansinspektionen ska tillställa
den behöriga myndigheten intyget inom tre
bankdagar efter det att begäran om intyg har
framställts eller, om begäran har framställts
samtidigt som prospektet eller komplettering-
arna har överlämnats för godkännande, inom
en bankdag efter det att prospektet eller kom-
pletteringarna har godkänts.

Till ett meddelande som avses i 1 mom.
ska det vid behov fogas en på sökandens
ansvar gjord översättning av sammanfatt-
ningen till det officiella språk som den mot-
tagande EES-statens behöriga myndighet krä-
ver. Om Finansinspektionen har gett tillstånd
till att viss prospektinformation inte behöver
offentliggöras i prospektet, måste avvikelsen
och dess motivering framgå av det intyg som
avses i 1 mom.

8 §

Finansinspektionens begäran till en annan
EES-stats myndighet om att den ska kräva

komplettering av prospekt

Om Finansinspektionen konstaterar fel el-
ler brister i ett prospekt utifrån vilket värde-
papper erbjuds till allmänheten i Finland eller
ansöks bli upptagna till handel på en börs,
ska den underrätta den behöriga myndighet
som godkänt prospektet om detta och be den
kräva att prospektet kompletteras på motsva-
rande sätt som enligt 4 kap. 14 §.
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9 §

Finansinspektionens skyldighet att offentlig-
göra prospekt på sin webbplats

Finansinspektionen ska se till att de pro-
spekt som den godkänt de senaste tolv måna-
derna eller en förteckning över dem finns
tillgängliga på dess webbplats och att pro-
spekten är tillgängliga för Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten under
motsvarande tid.

Finansinspektionen ska se till att de god-
kända prospekt och kompletteringar som en
myndighet i någon annan EES-stat under de
senaste tolv månaderna anmält till Finansin-
spektionen i enlighet med 2 § 1 mom. finns
tillgängliga på dess webbplats. Där ska också
finnas länkar till de prospekt och komplette-
ringar som har offentliggjorts på webbplatsen
för den berörda EES-statens behöriga myn-
dighet, emittentens webbplats eller den regle-
rade marknadens webbplats.

10 §

Finansinspektionens meddelanden och åtgär-
der med anledning av förseelser inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet

Finansinspektionen ska informera den be-
höriga myndigheten och Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten, om den
i egenskap av den mottagande EES-statens
behöriga myndighet konstaterar att

1) en emittent eller en sådan tillhandahål-
lare av investeringstjänster som erbjuder all-
mänheten värdepapper bryter mot 3—5 kap.
eller mot bestämmelser eller föreskrifter som
med stöd av dem utfärdats om värdepappers-
erbjudanden eller bryter mot de EU-rättsakter
som berör 3—5 kap.,

2) en emittent bryter mot förpliktelser som
hänger samman med att de värdepapper den
emitterat är föremål för handel på en reglerad
marknad.

Om det visar sig att de åtgärder som den
behöriga myndigheten i hemstaten för emis-
sionen har vidtagit är otillräckliga och att den
verksamhet som avses i 1 mom. fortsätter,
ska Finansinspektionen efter att ha underrät-
tat den myndigheten och Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten om sa-
ken vidta behövliga åtgärder för att skydda
investerarna. Finansinspektionen ska utan
dröjsmål underrätta Europeiska kommissio-
nen och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om åtgärderna.

11 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får
närmare föreskrifter utfärdas om

1) prospekts utformning och innehåll samt
om information som ska framgå av prospekt-
sammanfattningen,

2) när och hur prospekt ska offentliggöras,
3) skyldigheten att offentliggöra prospekt

då prospektdirektivet inte tillämpas på värde-
papper, värdepapperserbjudande eller ansö-
kan om upptagande av värdepapper till han-
del,

4) utformningen av och innehållet i pro-
spekt som ska offentliggöras över värdepap-
per som ingår i ett erbjudande för vilket
vederlaget inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet för en tolvmånadersperiod
sammanlagt är mindre än 5 000 000 euro
men minst 1 500 000 euro.

III AVDELNINGEN

INFORMATIONSSKYLDIGHET

6 kap.

Fortlöpande informationsskyldighet

1 §

Tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs det om emitten-
ters skyldighet att fortlöpande informera in-
vesterare.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas,
med undantag för 9 §, på emittenter

1) som har sitt bolagsrättsliga säte i Fin-
land och vars värdepapper är föremål för
handel på en reglerad marknad,

2) vars värdepapper är föremål för handel
på en börs, eller
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3) som har ansökt om att värdepapper de
emitterat ska tas upp till handel på en börs
eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller
2 punkten.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte
tilllämpas om emittenten är en stat, dess cen-
tralbank, en kommun, en samkommun eller
Europeiska centralbanken eller ett sådant in-
ternationellt offentligt organ vilket som med-
lemmar har minst två EES-stater, utom i det
fall att emittenten offentliggör information
enligt 4 § någon annanstans inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Informationsskyldigheten enligt detta kapi-
tel gäller också slutna fondföretag vars ande-
lar är föremål för handel på en reglerad mark-
nad. Bestämmelser om informationsskyldig-
het för placeringsfonder finns i lagen om
placeringsfonder.

3 §

Förhållande till Europeiska unionens
lagstiftning

På emittenters fortlöpande informations-
skyldighet och handeln med egna aktier ska,
utöver denna lag och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den, tillämpas kommissio-
nens återköpsförordning.

4 §

Skyldighet att offentliggöra information som
väsentligt inverkar på värdet av ett värde-

papper

Emittenten av värdepapper som är föremål
för handel på en reglerad marknad ska utan
obefogat dröjsmål offentliggöra alla de beslut
och de omständigheter rörande emittenten
och dess verksamhet som väsentligt kan på-
verka värdet av värdepapperen i fråga.

En börs ska utan obefogat dröjsmål offent-
liggöra sådana i 1 mom. och 6 § avsedda
beslut och omständigheter som har kommit
till dess kännedom och som emittenten inte
har offentliggjort.

5 §

Uppskov med offentliggörande

En emittent får av godtagbara skäl skjuta
upp offentliggörandet av information, om den
uteblivna informationen inte äventyrar inves-
terarnas ställning och om emittenten kan sä-
kerställa att informationen förblir konfidenti-
ell. Emittenten ska utan dröjsmål underrätta
Finansinspektionen och den marknadsopera-
tör som driver en reglerad marknad om be-
slutet att skjuta upp offentliggörandet av in-
formationen och om orsakerna till detta.

6 §

Skyldighet att offentliggöra information på
grund av att informationen röjts

Om en emittent eller någon som handlar
för emittentens räkning eller på emittentens
vägnar för någon annan röjer icke-offentlig-
gjord information som väsentligt kan inverka
på värdepapperens värde, ska informationen
samtidigt offentliggöras. Om informationen
har röjts oavsiktligt ska den offentliggöras
utan obefogat dröjsmål. Vad som föreskrivs i
denna paragraf ska inte tillämpas om den som
fått informationen är skyldig att hemlighålla
den.

7 §

Språket när fortlöpande informationsskyldig-
het fullgörs

När en emittent har fortlöpande informa-
tionsskyldighet gäller i fråga om språket vad
som i 10 kap. 4 § föreskrivs om språket i
obligatorisk information.

8 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får för genomförande
av rättsakter som kommissionen antagit med
stöd av marknadsmissbruksdirektivet med-
dela närmare föreskrifter om fortlöpande in-
formationsskyldighet.
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9 §

Skyldigheten att på en multilateral handels-
plattform offentliggöra information som vä-
sentligt inverkar på värdet av ett värdepap-

per

En emittent vars värdepapper på dennes
ansökan har tagits upp till handel på en mul-
tilateral handelsplattform i Finland ska utan
obefogat dröjsmål offentliggöra alla de beslut
och de omständigheter rörande emittenten
och dess verksamhet som väsentligt kan på-
verka värdet av värdepapperen i fråga. Emit-
tenten eller den marknadsplatsoperatör som
ordnar den multilaterala handeln ska hålla
den offentliggjorda informationen tillgänglig
för investerarna.

7 kap.

Regelbunden informationsskyldighet

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde och hemstat

I detta kapitel föreskrivs det om emitten-
ters skyldighet att informera investerare om
bokslut och finansiella delårsrapporter.

Vad som föreskrivs i detta kapitel tilläm-
pas på emittenter vars värdepapper är föremål
för handel på en reglerad marknad när deras
hemstat med avseende på den regelbundna
informationsskyldigheten enligt 2 och 3 § är
Finland.

2 §

Hemstat för sådana emittenters regelbundna
informationsskyldighet som har emitterat ak-
tier, värdepapper som berättigar till aktier

och därmed jämförbara värdepapper

Finland är hemstat för den regelbundna
informationsskyldigheten för emittenter av
aktier, värdepapper som berättigar till aktier
och därmed jämförbara värdepapper, när ak-
tierna och värdepapperen är föremål för han-

del på en reglerad marknad och om emitten-
ten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland.

Finland är hemstat för den regelbundna
informationsskyldigheten för emittenter av
aktier, värdepapper som berättigar till aktier
och därmed jämförbara värdepapper, när ak-
tierna och värdepapperen är föremål för han-
del på en reglerad marknad, också om emit-
tenten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredje-
land och det var i Finland som aktierna första
gången erbjöds eller ansöktes bli upptagna
till handel på en reglerad marknad. Om nå-
gon annan än emittenten har beslutat om
erbjudandet eller ansökan om upptagande till
handel kan emittenten senare välja någon an-
nan EES-stat till hemstat för den regelbundna
informationsskyldigheten.

3 §

Hemstat för sådana emittenters regelbundna
informationsskyldighet som har emitterat an-

dra värdepapper

Finland är hemstat för den regelbundna
informationsskyldigheten för en emittent av
andra värdepapper än sådana som avses i 2 §,
när de är föremål för handel på en reglerad
marknad och deras nominella värde eller
bokföringsmässiga motvärde understiger
1 000 euro, om emittenten har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland. Om en emittent av
sådana värdepapper har sitt bolagsrättsliga
säte i ett tredjeland bestäms hemstaten för
den regelbundna informationsskyldigheten
enligt 2 § 2 mom.

En emittent av värdepapper som avses i 1
mom. och vars nominella värde eller bokfö-
ringsmässiga motvärde är minst 1 000 euro
ska välja en EES-stat som hemstat för den
regelbundna informationsskyldigheten. Hem-
staten ska väljas för minst tre år åt gången.
En emittent kan som sådan hemstat välja en
stat där emittentens värdepapper är föremål
för handel på en reglerad marknad eller den
EES-stat där emittenten har sitt bolagsrätts-
liga säte.

En emittent ska offentliggöra uppgift om
sitt val av hemstat för den regelbundna infor-
mationsskyldigheten.
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4 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om in-
formationsskyldighet gäller inte finska staten,
Finlands Bank, finländska kommuner och
samkommuner, andra stater och deras cen-
tralbanker eller regionala och lokala förvalt-
ningsenheter, Europeiska centralbanken och
sådana internationella offentliga organ i vilka
minst en EES-stat är medlem.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om in-
formationsskyldighet gäller också slutna
fondföretag vars andelar är föremål för han-
del på en reglerad marknad. Bestämmelser
om informationsskyldighet för placeringsfon-
der finns i lagen om placeringsfonder.

Bokslut och verksamhetsberättelse

5 §

Offentliggörande av bokslut och
verksamhetsberättelse

En emittent ska offentliggöra sitt bokslut
och sin verksamhetsberättelse utan obefogat
dröjsmål senast tre veckor före den bolags-
stämma där bokslutet ska framläggas för fast-
ställelse, dock senast tre månader efter räken-
skapsperiodens utgång.

6 §

Bokslutets och verksamhetsberättelsens
innehåll

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska
ge en rättvisande bild av emittentens verk-
samhetsresultat och finansiella ställning.

Dessutom ska emittenten i verksamhetsbe-
rättelsen lämna uppgifter om omständigheter
som väsentligt kan inverka på offentliga upp-
köpserbjudanden som avser bolagets värde-
papper.

7 §

Bolagsstyrningsrapport

Emittenten ska foga en bolagsstyrningsrap-

port till verksamhetsberättelsen eller till en
särskild berättelse.

8 §

Revisionsberättelse och dess offentliggörande

Utöver bokslut och verksamhetsberättelse
ska emittenten offentliggöra en revisionsbe-
rättelse.

Om en delårsrapport över räkenskapsperio-
dens sex första månader eller den förlängda
räkenskapsperiodens tolv första månader en-
ligt revisorerna inte har upprättats i enlighet
med bestämmelserna, ska detta anges i revi-
sionsberättelsen.

Emittenten ska offentliggöra bokslutet och
verksamhetsberättelsen samt revisionsberät-
telsen omedelbart, om revisorn

1) ger ett annat uttalande än ett uttalande
utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revi-
sionslagen (459/2007) eller utöver uttalandet
lämnar sådana tilläggsuppgifter som avses i
den paragrafen,

2) utifrån revisionen gör ett påpekande en-
ligt 15 § 4 mom. i revisionslagen, eller

3) konstaterar att ingen bolagsstyrnings-
rapport har lämnats eller att rapporten inte
stämmer överens med bokslutet.

9 §

Innehållet i och offentliggörande av
bokslutskommunikéer

Emittenten av aktier, värdepapper som be-
rättigar till aktier eller därmed jämförbara
värdepapper ska utan obefogat dröjsmål,
dock senast inom två månader efter räken-
skapsperiodens slut, offentliggöra en bok-
slutskommuniké. Tidpunkten ska offentliggö-
ras så snart den har fastställts.

Vad som i 11—13 § föreskrivs om inne-
hållet i en delårsrapport för räkenskapsperio-
dens sex första månader gäller på motsva-
rande sätt bokslutskommunikéer. Kommuni-
kén ska dessutom innehålla styrelsens förslag
till åtgärder i fråga om vinst eller förlust och
en redogörelse för utdelningsbara medel.
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Delårsrapport

10 §

Offentliggörande av delårsrapport

Emmittenten av aktier, värdepapper som
berättigar till aktier eller därmed jämförbara
värdepapper ska offentliggöra en delårsrap-
port för räkenskapsperiodens tre, sex och nio
första månader.

Emittenter av värdepapper som avses i 1
mom. kan emellertid besluta att inte offent-
liggöra en delårsrapport för räkenskapsperio-
dens tre och nio första månader, om detta är
motiverat med beaktande av bolagets storlek,
verksamhetsområde eller någon annan mot-
svarande orsak. Emittenten ska då under rä-
kenskapsperiodens första och andra sexmåna-
dersperiod offentliggöra ledningens delårsre-
dogörelse enligt 14 §.

Emittenter av andra värdepapper än sådana
som avses i 1 mom. ska offentliggöra en
delårsrapport för räkenskapsperiodens sex
första månader. Skyldigheten att offentlig-
göra en delårsrapport gäller dock inte en
emittent som på en reglerad marknad har
emitterat endast andra värdepapper som är
föremål för handel än sådana som avses i 1
mom. och som per enhet har ett nominellt
värde av minst 100 000 euro eller motsva-
rande belopp i någon annan valuta på emis-
sionsdagen.

Delårsrapporten ska offentliggöras utan
obefogat dröjsmål, dock senast två månader
efter utgången av rapportperioden. Tidpunk-
ten ska offentliggöras så snart att den har
fastställts.

11 §

Delårsrapportens innehåll och utformning

Delårsrapporten ska ge en rättvisande bild
av emittentens verksamhetsresultat och finan-
siella ställning. Delårsrapporten ska utarbetas
enligt samma redovisnings- och värderings-
principer som följs i bokslutet. Uppgifterna i
delårsrapporten ska vara jämförbara med
uppgifterna för motsvarande period under fö-
regående räkenskapsperiod. Om emittenten
ska upprätta ett koncernbokslut, ges delårs-
rapporten som information om koncernen.

Delårsrapportens redogörelsedel ska inne-
hålla en allmän beskrivning av emittentens
verksamhetsresultat och finansiella ställning
samt dessas utveckling under rapportperio-
den. Redogörelsedelen ska innefatta en be-
skrivning av betydande händelser och trans-
aktioner under rapportperioden, av deras in-
verkan på emittentens verksamhetsresultat
och finansiella ställning och av betydande
risker och osäkerhetsmoment i emittentens
affärsverksamhet under den närmaste framti-
den.

Delårsrapportens tabelldel ska utarbetas i
enlighet med de internationella redovisnings-
standarder för delårsrapporter som avses i
bokföringslagen. Emittenten kan dock för rä-
kenskapsperiodens tre och nio första månader
utarbeta en kortfattad tabelldel.

12 §

Granskning av delårsrapporten och offentlig-
görande av revisorsutlåtande

Om emittentens revisor har granskat del-
årsrapporten ska revisorn i sitt utlåtande
uppge hur omfattande granskningen varit.
Revisorsutlåtandet ska då fogas till delårsrap-
porten.

Om emittentens revisor inte har granskat
delårsrapporten ska emittenten uppge detta i
delårsrapporten.

13 §

Delårsrapport för en förlängd
räkenskapsperiod

Om en emittents räkenskapsperiod har för-
längts ska emittenten dessutom för de tolv
första månaderna av räkenskapsperioden of-
fentliggöra en delårsrapport som motsvarar
en sådan delårsrapport för räkenskapsperio-
dens sex första månader som avses i 11 §.

Om räkenskapsperioden för en emittent av
aktier, till aktier berättigande värdepapper el-
ler jämförbara värdepapper har förlängts till
över femton månader och emittenten har of-
fentliggjort en delårsrapport för räkenskaps-
periodens tre och nio första månader ska
emittenten för räkenskapsperiodens femton
första månader offentliggöra en delårsrapport
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som motsvarar den delårsrapport som enligt
10 § ska offentliggöras för räkenskapsperio-
dens tre första månader.

Ledningens delårsredogörelse

14 §

Innehållet i och offentliggörande av
ledningens delårsredogörelse

Om emittenten inte offentliggör delårsrap-
porter för räkenskapsperiodens tre och nio
första månader, ska emittenten innan räken-
skapsperioden inleds offentliggöra uppgift
om detta och motiveringen till att delårsrap-
porter inte offentliggörs.

Emittenten ska i så fall offentliggöra led-
ningens delårsredogörelse tidigast tio veckor
efter det att sexmånadersperioden i fråga in-
letts och senast sex veckor innan den går ut.
Tidpunkten för offentliggörandet av delårsre-
dogörelsen ska offentliggöras omedelbart ef-
ter det att den har fastställts.

Ledningens delårsredogörelse ska inne-
hålla en allmän beskrivning av emittentens
verksamhetsresultat och finansiella ställning
och av dessas utveckling under rapportperio-
den fram till tidpunkten för offentliggörandet.
Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av
betydande händelser och affärstransaktioner
under rapportperioden och av dessas inver-
kan på emittentens finansiella ställning.

Om emittenten ska upprätta ett koncern-
bokslut ska ledningens delårsredogörelse ges
som koncernens information.

Den redogörelse som avses i denna para-
graf ska benämnas ledningens delårsredogö-
relse.

15 §

Delårsredogörelse för en förlängd
räkenskapsperiod

Om räkenskapsperioden för en emittent av
aktier, värdepapper som berättigar till aktier
eller jämförbara värdepapper har förlängts till
över femton månader och emittenten har of-
fentliggjort ledningens delårsredogörelse un-
der räkenskapsperiodens första och andra
sexmånadersperiod, ska emittenten offentlig-
göra en delårsredogörelse för den tid som
överstiger räkenskapsperiodens tolv månader.

Övriga bestämmelser

16 §

Språket när regelbunden informationsskyl-
dighet fullgörs

När en emittent har regelbunden informa-
tionsskyldighet gäller i fråga om språket vad
som föreskrivs i 10 kap. 4 §.

17 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får
närmare bestämmelser utfärdas om

1) informationsskyldigheten enligt detta
kapitel i syfte att genomföra öppenhetsdirek-
tivet och de rättsakter som kommissionen
antagit med stöd av öppenhetsdirektivet,

2) informationsskyldigheten enligt detta
kapitel när det gäller innehållet i och offent-
liggörandet av delårsrapporter, ledningens
delårsredogörelser, bokslut, verksamhetsbe-
rättelser och bokslutskommunikéer,

3) den bolagsstyrningsrapport som värde-
pappersemittenten ska lämna och offentliggö-
randet av den i syfte att genomföra Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG
om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG
om årsbokslut i vissa typer av bolag,
83/349/EEG om sammanställd redovisning,
86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd
redovisning för banker och andra finansiella
institut och 91/674/EEG om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsfö-
retag, och bestämmelser om lämnande av
information om det organ som sköter de upp-
gifter som värdepappersemittentens revi-
sionskommitté har baserade på Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/43/EG om
lagstadgad revision av årsbokslut och sam-
manställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG
samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG,

4) överensstämmelsen när det gäller regle-
ringen av tredjeländers regelbundna informa-
tionsskyldighet, så att förordningen inte står i
strid med öppenhetsdirektivet eller Europe-
iska unionens bestämmelser om bokslut och
koncernbokslut.
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18 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter och bevilja undantag

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om de uppgifter i verksamhetsbe-
rättelsen som avses i den förordning som
utfärdats med stöd av 17 §.

Finansinspektionen kan bevilja undantag i
fråga om offentliggörande av delårsrapporter,
ledningens delårsredogörelser, bokslut, verk-
samhetsberättelser och bokslutskommuni-
kéer, om undantaget inte äventyrar investe-
rarnas ställning och inte strider mot Europe-
iska unionens bestämmelser om bokslut, kon-
cernbokslut och prospekt. Finansinspektionen
ska bevilja emittenter vars hemstat är ett tred-
jeland undantag att offentliggöra uppgifter i
delårsrapporter, ledningens delårsredogörel-
ser, bokslut, verksamhetsberättelser och bok-
slutskommunikéer i enlighet med regleringen
i sin hemstat, om kraven enligt hemstatens
lagstiftning anses motsvara de krav som Fin-
lands lagstiftning ställer.

Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten när den beviljar emittenter vars hemstat är
ett tredjeland undantag enligt 2 mom.

8 kap.

Annan informationsskyldighet

1 §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 2, 3 och 7 § i detta kapi-
tel ska tillämpas på emittenter som

1) har sitt bolagsrättsliga säte i Finland
och vars värdepapper är föremål för handel
på en reglerad marknad,

2) vars värdepapper är föremål för handel
på en börs, eller

3) som har ansökt om att värdepapper de
emitterat ska tas upp till handel på en börs
eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller
2 punkten.

Bestämmelserna i 4—6 § i denna kapitel
ska tillämpas på de emittenter som avses i 7

kap. 2 och 3 § och vars hemstat för den
regelbundna informationsskyldigheten är
Finland.

Bestämmelserna i 8 § i detta kapitel ska
tilllämpas på de emittenter som har sitt bo-
lagsrättsliga säte i Finland och vars värdepap-
per är föremål för handel på en reglerad
marknad.

2 §

Information om transaktioner med egna
aktier

En emittent ska meddela sina transaktioner
med egna aktier till den marknadsplatsopera-
tör som driver den reglerade marknad där
emittentens aktier är föremål för handel.
Meddelandet ska lämnas innan följande han-
delsdag börjar.

När det gäller transaktioner med egna ak-
tier ska emittenten dessutom iaktta vad som i
9 kap. föreskrivs om offentliggörande av be-
tydande ägar- och röstandelar.

3 §

Offentliggörande av meddelanden om
transaktioner med egna aktier

Börser ska offentliggöra meddelanden som
de fått med stöd av 2 §.

4 §

Fullmaktsmall för bolagsstämman samt
obligationsinnehavarnas möte

En emittent av aktier ska hålla en full-
maktsmall som är avsedd att användas vid
bolagsstämman tillgänglig för aktieägarna,
om en sådan mall har upprättats för emitten-
tens räkning eller på dennes vägnar.

Om det i villkoren för ett obligationslån
som är föremål för handel på en reglerad
marknad bestäms om obligationsinnehavar-
nas möte ska emittenten av obligationslånet
offentliggöra tidpunkten och platsen för mö-
tet, de ärenden som ska behandlas och andra
uppgifter om obligationsinnehavarnas centra-
la rättigheter samt möteskallelsen.

Dessutom ska emittenten hålla en full-
maktsmall som är avsedd att användas vid
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sammanträdet tillgänglig för obligationsinne-
havarna, om en sådan mall har upprättats för
emittentens räkning eller på dennes vägnar.

Av kallelsen ska det framgå hur den full-
maktsmall som avses i 1 och 2 mom. hålls
tillgänglig.

5 §

Offentliggörande av kallelse till
bolagsstämman

Aktieemittenten ska offentliggöra kallelse
till bolagsstämma.

6 §

Offentliggörande av totalantal aktier och
röstetal

En emittent ska offentliggöra aktiestockens
röstetal och totalantalet aktier i slutet av varje
kalendermånad under vilken det har skett för-
ändringar i dessa avseenden, om inte rösteta-
let och totalantalet redan har offentliggjorts
under kalendermånaden.

7 §

Information om ansökan om upptagande av
värdepapper till handel på en reglerad

marknad

En emittent ska utan dröjsmål offentlig-
göra information om att emittenten har an-
sökt om att dess värdepapper ska tas upp till
handel på en reglerad marknad. Börsen ska
utan obefogat dröjsmål offentliggöra att ansö-
kan inkommit, om emittenten inte har offent-
liggjort detta.

8 §

Emittenters rätt att få information om sina
delägare

Den som sköter förvaltarregistrering enligt
lagen om värdeandelssystem och om clea-
ringverksamhet (749/2012) och den som är
förvarare enligt lagen om värdepapperskon-
ton (750/2012) är skyldig att ge emittenter
information om dess delägare.

9 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om meddelanden om emittenters
transaktioner med egna aktier enligt 2 § och
om offentliggörande av meddelandena enligt
3 §.

9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och
röstandelar

1 §

Tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs det om anmälan
om och offentliggörande av betydande ägar-
och röstandelar när det är fråga om emittenter
vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad.

Bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas på börsbolag som är målbolag och på
deras aktieägare och personer som jämställs
med aktieägare. Bestämmelserna i detta kapi-
tel ska tillämpas också på andra emittenter
vars hemstat för den regelbundna informa-
tionsskyldigheten är Finland enligt 7 kap 2 §
2 mom. och på deras aktieägare och personer
som jämställs med aktieägare.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
aktier som nationella centralbanker som hör
till Europeiska centralbankssystemet förvär-
var eller avyttrar när de fullgör sina uppgifter
som monetära myndigheter eller inom ett be-
talningssystem, om den rösträtt som följer
med sådana aktier inte utnyttjas.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller också
andelar som emitterats av ett slutet fondföre-
tag.
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3 §

Målbolag

Med målbolag avses i detta kapitel börsbo-
lag och andra emittenter enligt 1 § 2 mom.
vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad och i fråga om vilka ägar- och
röstandelar ska anmälas och offentliggöras i
enlighet med detta kapitel.

4 §

Personer som jämställs med aktieägare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om ak-
tieägare gäller också personer som jämställs
med aktieägare.

Med aktieägare jämställs personer som
utövar bestämmande inflytande i aktieägaren
samt andra personer vars andel enligt 5 eller
6 § eller inkluderade andel i målbolaget en-
ligt 7 § förändras.

5 §

Skyldighet att anmäla ägar- och röstandelar

En aktieägare ska anmäla sin ägar- och
röstandel till målbolaget och Finansinspektio-
nen (flaggningsanmälan) när andelen uppnår,
överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjede-
lar av röstetalet eller totalantalet aktier i mål-
bolaget.

Flaggningsanmälan ska göras också då en
aktieägare är part i ett avtal eller annat ar-
rangemang som då det genomförs leder till
att den gräns som avses i 1 mom. uppnås
eller överskrids eller till att andelen understi-
ger flaggningsgränsen.

6 §

Skyldighet att anmäla röstandelar

Till andelar som avses i 5 § hänförs också
aktieägares rätt att förvärva, avyttra eller ut-
nyttja rösträtt som följer med aktier som an-
dra personer äger i målbolaget, exempelvis i
följande fall eller i kombinationer av dem:

1) rösträtten tillhör en anmälningsskyldig
person enligt avtal som denne ingått med en

annan person och avtalet förpliktar parterna
att utnyttja sin rösträtt i samförstånd och att
sålunda anta en bestående gemensam håll-
ning när det gäller att leda företaget,

2) rösträtten tillhör en anmälningsskyldig
person enligt avtal som denne ingått med en
annan person om temporär överföring av
rösträtten mot vederlag,

3) aktier som en anmälningsskyldig per-
son innehar som säkerhet medför rösträtt som
personen i fråga kan bestämma om, förutsatt
att denne har meddelat sin avsikt att utnyttja
rösträtten,

4) en anmälningsskyldig person har livs-
lång rätt att utnyttja den rösträtt som följer
med aktier,

5) aktier som deponerats hos en anmäl-
ningsskyldig person medför rösträtt som
denne kan utnyttja enligt prövning, om äga-
ren till dessa aktier inte har gett närmare
anvisningar om utnyttjandet av rösträtten,

6) en tredje person har rösträtt i sitt eget
namn och för en anmälningsskyldig persons
räkning,

7) en anmälningsskyldig person kan ut-
nyttja rösträtten som företrädare eller ombud,
under förutsättning att denne kan utnyttja
rösträtten enligt prövning och ägaren till ak-
tierna inte har gett närmare anvisningar om
utnyttjandet av rösträtten.

7 §

Beräkning av ägar- och röstandelar

Till en aktieägares anmälningspliktiga an-
del räknas utöver andelar som avses i 5 och 6
§ dessutom

1) ägar- och röstandelar i företag och stif-
telser där aktieägaren har bestämmande infly-
tande,

2) ägar- och röstandelar i pensionsstiftel-
ser och pensionskassor för aktieägaren och
företag där denne har ett bestämmande infly-
tande.

8 §

Undantag från anmälningsskyldigheten

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
1) aktier som förvärvas endast för clea-
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ringverksamhet för högst fyra handelsdagar
och inte heller den som förvarar aktier och
som i denna egenskap innehar aktier och kan
utöva den rösträtt som är knuten till de för-
valtade aktierna endast enligt särskilda anvis-
ningar,

2) sådana förvärv eller avyttringar av
ägar- och röstandelar som en tillhandahållare
av investeringstjänster gör i egenskap av
marknadsgarant och som leder till att fempro-
centsgränsen uppnås eller överskrids eller till
att andelen underskrider denna gräns om inte
marknadsgaranten ingriper i ledningen av
emittenten och inte heller förmår emittenten
att köpa aktierna i fråga eller påverkar deras
pris. Dessutom krävs det att marknadsgaran-
ten gör en anmälan till Finansinspektionen
om att den åberopar undantaget enligt när-
mare bestämmelser i finansministeriets för-
ordning,

3) ägar- och röstandelar i en handelsport-
följ som innehas av ett kreditinstitut eller en
tillhandahållare av investeringstjänster, om

a) andelen i handelsportföljen inte översti-
ger 5 procent av röstetalet eller totalantalet
aktier i målbolaget, och

b) kreditinstitutet eller tillhandahållaren av
investeringstjänster säkerställer att rösträtt
som följer med aktierna i handelsportföljen
inte utövas eller att ledningen av emittenten
inte annars påverkas genom aktierna.

9 §

Flaggningsanmälan

Flaggningsanmälan ska göras utan obefo-
gat dröjsmål, dock senast följande handels-
dag efter det att aktieägaren fick kännedom
om eller borde ha haft kännedom om förvär-
vet eller avyttringen, om sin möjlighet att
utöva rösträtten eller om den rättshandling
som lett till att aktieägarens ägar- och röstan-
del förändrats eller kommer att förändras i
det fall att rättshandlingen genomförs så som
anges i 5 §. Aktieägaren ska anses ha fått
kännedom om rättshandlingen senast två da-
gar efter det att den genomförts.

En aktieägare behöver inte göra flagg-
ningsanmälan om denna görs av en person
som har bestämmande inflytande över aktieä-
garen.

Flaggningsanmälan ska göras på grundval
av de uppgifter som målbolaget i enlighet
med 8 kap. 6 § har offentliggjort om målbo-
lagets sammanlagda röstetal och antal aktier.

10 §

Målbolags anmälningsskyldighet

När ett målbolag får en flaggningsanmälan
ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra
den information som ingår i anmälan.

Målbolaget är inte skyldigt att offentlig-
göra informationen om inte aktieägaren är
anmälningsskyldig.

Målbolaget ska utan obefogat dröjsmål en-
ligt 5—7 § offentliggöra den information i
flaggningsanmälan som gäller förändringar i
målbolagets egna ägar- eller röstandelar.

11 §

Språket i flaggningsanmälningar och vid
offentliggörande

Flaggningsanmälningar ska göras skriftli-
gen på finska eller svenska eller på ett språk
som allmänt används på den internationella
finansmarknaden.

När ett målbolag offentliggör en flagg-
ningsanmälan ska det tillämpa 10 kap. 4 § i
fråga om språket.

12 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får
närmare bestämmelser utfärdas om

1) anmälningsskyldigheten enligt detta ka-
pitel i syfte att genomföra öppenhetsdirekti-
vet och de rättsakter som kommissionen anta-
git med stöd av direktivet,

2) offentliggörande av en flaggningsan-
mälan som gjorts av ett målbolag med bo-
lagsrättsligt säte i ett tredjeland, i enlighet
med tredjelandets bestämmelser om anmäl-
ningsskyldighet, så att förordningen inte står
i strid med öppenhetsdirektivet,

3) vilka typer av finansiella instrument
och andra rättshandlingar som kräver flagg-
ningsanmälan vid tillämpning av 5 och 6 §,

4) sammanräkning av den anmälnings-
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skyldiges ägar- och röstandelar med moder-
företagets ägar- och röstandelar när den an-
mälningsskyldige är

a) en placeringsfond som förvaltas av ett
fondbolag som avses i lagen om placerings-
fonder,

b) ett fondbolag som har fått tillstånd i en
annan EES-stat eller ett tredjeland eller en
placeringsfond som förvaltas av ett sådant
bolag,

c) ett annat fondföretag,
d) en tillhandahållare av investeringstjäns-

ter som i egenskap av kapitalförvaltare för-
valtar ägar- och röstandelar.

13 §

Finansinspektionens rätt att bevilja undantag

Finansinspektionen kan bevilja målbolaget
undantag från skyldigheten att enligt 10 §
offentliggöra information, om offentliggöran-
det skulle strida mot allmänt intresse eller
väsentligt skada målbolaget. Ansökan om un-
dantag ska göras omedelbart efter det att
skyldigheten uppkommit.

Finansinspektionen ska bevilja ett målbo-
lag som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tred-
jeland tillstånd att offentliggöra den informa-
tion som ingår i en flaggningsanmälan enligt
bestämmelserna i tredjelandet, om lagstift-
ningen i tredjelandet bedöms motsvara Fin-
lands lagstiftning.

Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten när det beviljar tillstånd enligt 2 mom.

10 kap.

Offentliggörande och tillgänglighållande
av obligatorisk information

1 §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas på emittenter av värdepapper som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad, när
emittentens hemstat för regelbunden informa-
tionsskyldighet enligt 7 kap. är Finland. Om
värdepapperen är föremål för handel på en
reglerad marknad endast i en annan EES-stat

än Finland ska bestämmelserna i den motta-
gande EES-staten om offentliggörande av
obligatorisk information iakttas i stället för
3 § 1 mom. när obligatorisk information of-
fentliggörs.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. tillämpas
dessutom på emittenter vars hemstat för obli-
gatorisk informationsskyldighet enligt 7 kap.
är någon annan stat än Finland, om emitten-
ten har värdepapper som är föremål för han-
del på en reglerad marknad endast i Finland.

2 §

Obligatorisk information

Med obligatorisk information avses i
denna lag information som en emittent ska
offentliggöra enligt 6—9 och 11 kap.

3 §

Distribution av obligatorisk information och
översändande av sådan information till den

centrala lagringsenheten

En emittent ska offentliggöra obligatorisk
information så att en snabb och opartisk till-
gång till informationen kan tryggas. Emitten-
ten ska sända informationen till centrala me-
dier och hålla informationen tillgänglig på sin
webbplats.

Dessutom ska emittenten lämna den obli-
gatoriska informationen till den centrala lag-
ringsenhet som finansministeriet utsett, till
Finansinspektionen och till den berörda
marknadesoperatör som driver en reglerad
marknad.

4 §

Språket i den obligatoriska informationen

Obligatorisk information ska offentliggö-
ras på finska eller svenska. Med Finansin-
spektionens tillstånd kan en emittent dock
offentliggöra information på något annat
språk än finska eller svenska.

Om värdepapper som är föremål för handel
på en reglerad marknad i Finland har tagits
upp till handel på en reglerad marknad också
i någon annan EES-stat, ska den obligato-
riska informationen offentliggöras också på
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ett språk som godkänts av den mottagande
EES-statens behöriga myndighet eller på ett
språk som allmänt används på den internatio-
nella finansmarknaden.

Om värdepapper har tagits upp till handel
på en reglerad marknad i en eller flera EES-
stater men inte i Finland, ska den obligato-
riska informationen offentliggöras på ett
språk som godkänts av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller på ett språk
som allmänt används på den internationella
finansmarknaden.

En emittent av vars värdepapper endast
sådana icke-aktierelaterade värdepapper är
föremål för handel på en reglerad marknad
vilka per enhet har ett nominellt värde eller
ett bokföringsmässigt motvärde av minst
100 000 euro eller ett på emissionsdagen
motsvarande belopp i någon annan valuta,
kan offentliggöra den obligatoriska informa-
tionen på finska eller svenska eller på ett
språk som godkänts av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller på ett språk
som allmänt används på den internationella
finansmarknaden.

5 §

Tillgänglighållande av obligatorisk
information på webbplatser

En emittent ska hålla obligatorisk informa-
tion som avses i 6—9 och 11 kap. och infor-
mation om emittentens val av hemstat enligt
7 kap. 3 § 3 mom. tillgänglig för allmänheten
på sin webbplats i minst fem år.

6 §

Tillgänglighållande av obligatorisk
information i den centrala lagringsenheten

Den centrala lagringsenheten ska hålla
obligatorisk information som den fått till-
gänglig för allmänheten i minst fem år.

7 §

Finansinspektionens meddelanden och åtgär-
der med anledning av överträdelser inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finansinspektionen ska underrätta den be-

höriga myndigheten och Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten om den i
egenskap av den mottagande EES-statens be-
höriga myndighet konstaterar att en emittent,
ägare eller innehavare av aktier eller andra
finansiella instrument eller den som är skyl-
dig att i enlighet med 9 kap. göra anmälan
om sin ägar- eller röstandel bryter mot 6—10
kap., mot bestämmelser eller föreskrifter som
utfärdats med stöd av dem eller mot EU-
rättsakter som gäller 6—10 kap.

Om det visar sig att de åtgärder som den
behöriga myndigheten i emissionens hemstat
eller för den regelbundna informationsskyl-
digheten har vidtagit är otillräckliga och att
det fortfrande sker sådana överträdelser som
avses i 1 mom., ska Finansinspektionen efter
att ha underrättat myndigheten och Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten vidta behövliga åtgärder för att skydda
investerarna. Finansinspektionen ska utan
dröjsmål underrätta Europeiska kommissio-
nen och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om åtgärderna.

8 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får
det utfärdas närmare föreskrifter om den cen-
trala lagringsenhet som avses i 3 § 2 mom.
och om tillgänglighållande av information
enligt 6 §, i syfte att genomföra öppenhetsdi-
rektivet och de rättsakter som kommissionen
antagit med stöd av öppenhetsdirektivet.

9 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om offentliggörande och tillgäng-
lighållande av obligatorisk information enligt
detta kapitel.

25746/2012



IV AVDELNINGEN

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDAN-
DEN OCH SKYLDIGHET ATT LÄMNA

ERBJUDANDEN

11 kap.

Offentliga uppköpserbjudanden och skyl-
dighet att lämna erbjudanden

Tillämpningsområde

1 §

Allmänt tillämpningsområde

Detta kapitel ska, med undantag för 27 §,
tilllämpas när någon frivilligt (frivilligt upp-
köpserbjudande) eller förpliktad enligt 19 §
(obligatoriskt uppköpserbjudande) offentligt
erbjuder sig att köpa aktier som är föremål
för handel på en reglerad marknad i Finland.

Detta kapitel ska, med undantag för 27 §,
tilllämpas också på erbjudanden som avser
andra värdepapper som berättigar till aktier,
om

1) aktierna är föremål för handel på en
reglerad marknad i Finland och emittenten av
de värdepapper som berättigar till sådana ak-
tier är densamma som aktieemittenten, eller

2) de värdepapper som berättigar till aktier
är föremål för handel på en reglerad marknad
i Finland och emittenten är densamma som
aktieemittenten.

Om inte något annat följer av 1 eller 2
mom. ska 27 § tillämpas när någon offentligt
erbjuder sig att köpa aktier som på ansökan
av emittenten är föremål för handel på en
multilateral handelsplattform i Finland.

2 §

Tillämpning inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Vad som föreskrivs i 5 och 6 §, 10 § 2
mom., 11 § 3 mom. och 13, 14, 19—22, 26
och 28 § ska tillämpas på målbolaget och på
bolagets aktieägare också då målbolaget har
sitt bolagsrättsliga säte i Finland och de aktier
eller till aktier berättigande värdepapper som
målbolaget emitterat är föremål för handel på

en reglerad marknad i någon annan EES-stat
än Finland.

3 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Vad som föreskrivs i detta kapitel ska, med
undantag för 11 § 1 mom. och 30 § 2 mom.,
inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudan-
den där målbolaget har sitt bolagsrättsliga
säte i någon annan EES-stat än Finland, om
den enligt direktivet om uppköpserbjudanden
behöriga staten är någon annan stat än Fin-
land.

Om målbolaget har sitt bolagsrättsliga säte
i någon annan EES-stat än Finland ska de
bestämmelser som gäller i den andra staten
tillämpas på målbolagets yttrande om upp-
köpserbjudandet enligt 13 §, på den röstandel
som ger upphov till skyldighet att lämna ett
erbjudande enligt 19—22 § och på undantag
från skyldigheten.

4 §

Förvärv av egna aktier genom ett offentligt
uppköpserbjudande

Bestämmelserna i 7—12 §, 15 § 1 och 2
mom., 16 § 1 och 2 mom., 18 § och 26 § ska
tilllämpas också när ett målbolag förvärvar
egna aktier genom ett offentligt uppköpser-
bjudande.

Definitioner

5 §

Personer som agerar i samråd

Med personer som agerar i samråd avses i
detta kapitel fysiska och juridiska personer
som enligt avtal eller annars agerar tillsam-
mans med en aktieägare, med en person som
lämnar uppköpserbjudanden eller med ett
målbolag i syfte att utöva eller förvärva ett
betydande inflytande i målbolaget eller för-
hindra att ett offentligt uppköpserbjudande
genomförs.

Personer som enligt 1 mom. agerar i sam-
råd är åtminstone

1) en aktieägare samt företag och stiftelser
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i vilka aktieägaren har ett bestämmande in-
flytande samt dessas pensionsstiftelser och
pensionskassor,

2) ett målbolag och juridiska personer
som hör till samma koncern som målbolaget
samt dessas pensionsstiftelser och pensions-
kassor,

3) en aktieägare och personer som står i
ett sådant förhållande till denne som avses i
12 kap. 4 § 1—4 punkten.

Finansinspektionen kan på ansökan av sär-
skilda skäl besluta att personer som avses i 2
mom. 3 punkten inte ska betraktas som per-
soner som agerar i samråd.

6 §

Personer som jämställs med aktieägare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om ak-
tieägare ska tillämpas också på personer som
inte äger aktier men vars röstandel beräknad
enligt 20 § 1 och 2 mom. överskrider den
gräns för skyldigheten att lämna erbjudande
som nämns i 19 §.

Allmänna principer

7 §

Opartiskhet

Den som lämnat ett offentligt uppköpser-
bjudande (budgivaren) får inte särbehandla
innehavarna av ett målbolags värdepapper
som avses i 1 § (opartiskt bemötande).

8 §

Skyldighet att främja genomförande av
uppköpserbjudanden

Budgivaren får inte vidta åtgärder som för-
hindrar eller väsentligt försvårar genomföran-
det av det offentliga uppköpserbjudandet och
de villkor som uppställs för det.

Budgivaren eller en person som agerar i
samråd med denne får inte efter det att upp-
köpserbjudandet offentliggjorts och innan re-
sultatet av uppköpserbjudandet offentlig-
gjorts utan särskild orsak avyttra aktier som
målbolaget emitterat eller sådana av målbola-
get emitterade värdepapper som berättigar till

aktier. Om värdepapper avyttras ska budgiva-
ren i god tid och minst fem bankdagar innan
värdepapperen avyttras offentliggöra infor-
mation om den planerade avyttringen.

Erbjudandeprocess

9 §

Offentliggörande av och information om
uppköpserbjudanden

Beslutet om ett offentligt uppköpserbju-
dande ska offentliggöras omedelbart och del-
ges målbolaget.

Efter offentliggörandet ska beslutet utan
dröjsmål delges en företrädare för de an-
ställda i målbolaget och det företag som läm-
nat erbjudandet eller, om det inte finns någon
sådan företrädare, de anställda.

Vid offentliggörande ska nämnas vilket
antal värdepapper erbjudandet avser, giltig-
hetstiden och det vederlag som erbjuds samt
övriga väsentliga villkor för genomförande
av erbjudandet. Av offentliggörandet ska
även framgå förfarandet i det fall att de an-
tagna svaren omfattar fler värdepapper än
erbjudandet avser. Av offentliggörandet ska
det också framgå om budgivaren har förbun-
dit sig att iaktta rekommendationen enligt
28 § 1 mom. och, i annat fall, en motivering
till varför inte.

Före offentliggörande ska budgivaren sä-
kerställa att kontant vederlag, om sådant er-
bjuds, till fullo kan betalas och vidta alla
rimliga åtgärder för att säkerställa betalning
av andra typer av vederlag.

Finansinspektionen kan på ansökan av
målbolagets styrelse, för en person som tagit
kontakt med målbolaget eller med dess ak-
tieägare i syfte att lämna ett uppköpserbju-
dande eller som offentligt meddelat sin avsikt
att lämna ett uppköpserbjudande, sätta ut en
tidsfrist inom vilken personen antingen ska
offentliggöra uppköpserbjudandet eller med-
dela att den inte kommer att lämna något
offentligt uppköpserbjudande. En tidsfrist
kan sättas ut om vetskap om det planerade
uppköpserbjudandet skulle kunna störa mål-
bolagets eller en annan av erbjudandet påver-
kad värdepappersmarknads normala funktion
eller under en orimligt lång tid försvåra mål-
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bolagets affärsverksamhet. Om uppköpser-
bjudandet inte offentliggörs inom tidsfristen
eller om personen i fråga offentligt meddelar
att den inte kommer att lämna något offent-
ligt uppköpserbjudande, får personen eller en
person som handlar i samråd med denne inte
lämna något offentligt uppköpserbjudande
inom sex månader efter tidsfristen eller det
offentliga meddelandet. Begränsningen av
rätten att lämna ett offentligt uppköpserbju-
dande upphör, om någon annan än den per-
son som tidsfristen avser eller en person som
handlar i samråd med denne lämnar ett of-
fentligt uppköpserbjudande på målbolagets
värdepapper.

10 §

Förfarandet då information offentliggörs

Vid offentliggörande av information som
avses i detta kapitel ska, med undantag för
offentliggörande av handlingar som gäller ett
uppköpserbjudande, iakttas vad som i 10 kap.
föreskrivs om förfaranden, meddelanden och
tillgänglighållande. Budgivaren och den som
är skyldig att lämna ett offentligt uppköpser-
bjudande ska dessutom delge målbolaget den
information som ska offentliggöras. Målbola-
get ska delge budgivaren den information
som ska offentliggöras.

Efter det att information har offentliggjorts
enligt detta kapitel ska den utan dröjsmål
delges en företrädare för de anställda i mål-
bolaget och i det företag som lämnat erbju-
dandet eller, om det inte finns en sådan före-
trädare, de anställda.

11 §

Erbjudandehandling

Innan ett uppköpserbjudande träder i kraft
ska budgivaren offentliggöra och under den
tid erbjudandet gäller ge allmänheten tillgång
till en erbjudandehandling med sådan väsent-
lig och tillräcklig information som krävs för
att erbjudandets förmånlighet ska kunna be-
dömas samt överlämna erbjudandehand-
lingen till målbolaget och till den berörda
operatör som ordnar handel på en reglerad
marknad.

En erbjudandehandling får offentliggöras
när Finansinspektionen har godkänt den. Fi-
nansinspektionen ska inom fem bankdagar
efter det att handlingen har överlämnats till
den för godkännande besluta om den får of-
fentliggöras. Erbjudandehandlingen får läm-
nas till Finansinspektionen för godkännande
när beslutet om uppköpserbjudandet har of-
fentliggjorts i enlighet med 9 §. Erbjudande-
handlingen ska godkännas om den uppfyller
de villkor som anges i 1 mom.

Efter det att erbjudandehandlingen har of-
fentliggjorts ska målbolaget delge den till en
företrädare för de anställda eller, om det inte
finns en sådan, till de anställda.

Om en erbjudandehandling är behäftad
med fel eller brister eller det finns väsentlig
ny information som uppdagas innan erbju-
dandets giltighetstid löper ut och som kan ha
väsentlig betydelse för investerarna, ska all-
mänheten utan dröjsmål informeras om saken
genom att en rätttelse eller komplettering of-
fentliggörs på samma sätt som erbjudande-
handlingen. Finansinspektionen kan i sam-
band med godkännandet av en komplettering
av erbjudandehandlingen förutsätta att erbju-
dandetiden förlängs med högst tio bankdagar,
för att innehavarna av de värdepapper som
erbjudandet avser ska kunna ompröva det.

Finansinspektionen ska som erbjudande-
handling erkänna ett sådant prospekt för de
erbjudna värdepapperen som har godkänts av
en EES-stats behöriga myndighet och som
uppfyller de krav som ställs på erbjudande-
handlingar.

12 §

Giltigheten av ett erbjudande

Ett uppköpserbjudande ska vara i kraft
minst tre och högst tio veckor. Rättshand-
lingar varmed ägande- eller rösträtten för de
värdepapper som erbjudits till försäljning i
enlighet med villkoren för ett uppköpserbju-
dande överförs till budgivaren (genomför-
ande av ett uppköpserbjudande) får inte utfö-
ras förrän erbjudandet varit i kraft minst tre
veckor.

Ett uppköpserbjudande kan av särskilda
skäl vara i kraft en längre tid än tio veckor,
förutsatt att målbolagets verksamhet inte för-
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svåras under en oskäligt lång tid. Information
om att uppköpserbjudandets giltighetstid lö-
per ut ska offentliggöras minst två veckor
innan detta sker.

Finansinspektionen kan på ansökan av
målbolaget och vid behov utan att höra bud-
givaren bestämma att erbjudandets giltighets-
tid och en sådan begränsning av genomföran-
det av ett uppköpserbjudande som avses i 1
mom. ska förlängas, för att målbolaget ska ha
möjlighet att sammankalla bolagsstämma för
att överväga erbjudandet. Budgivaren har till
följd av en sådan förlängning rätt att återta
det inom fem bankdagar efter att ha fått del
av Finansinspektionens beslut.

13 §

Målbolagets yttrande om
ett uppköpserbjudande

Målbolagets styrelse ska offentliggöra sitt
yttrande om erbjudandet. Yttrandet ska of-
fentliggöras så snart som möjligt efter det att
erbjudandehandlingen eller ett utkast till
denna har överlämnats till målbolaget, dock
senast fem bankdagar innan erbjudandets gil-
tighetstid tidigast kan löpa ut. Yttrandet ska
fogas till erbjudandehandlingen.

Det yttrande som avses i 1 mom. ska inne-
hålla en motiverad bedömning av

1) erbjudandet med tanke på målbolaget
och innehavarna av de värdepapper som er-
bjudandet avser,

2) de strategiska planer som budgivaren
lagt fram i erbjudandehandlingen och deras
sannolika effekter på målbolagets verksamhet
och sysselsättningen i målbolaget.

Av det yttrande som avses i 1 mom. ska
det också framgå om målbolaget har förbun-
dit sig att följa rekommendationerna enligt
28 § om förfaranden vid offentliga uppköp-
serbjudanden och, i annat fall, en motivering
till varför inte.

Målbolaget ska i samband med offentlig-
görandet delge det yttrande som avses i 1
mom. till företrädarna för de anställda eller,
om det inte finns sådana företrädare, till de
anställda.

Om målbolaget före offentliggörandet av
det yttrande som avses i 1 mom. får ett
separat yttrande från företrädarna för de an-

ställda om erbjudandets effekter på syssel-
sättningen, ska detta yttrande fogas till styrel-
sens yttrande.

14 §

Ärenden som ska avgöras av målbolagets
bolagsstämma

Om målbolagets styrelse efter att ha fått
kännedom om ett offentliggjort uppköpser-
bjudande avser att utöva sitt emissionsbe-
myndigande enligt 9 kap. 2 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen eller besluta om åtgärder och
arrangemang i enlighet med sin allmänna be-
hörighet enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i den lagen
och om detta förhindrar eller kan förhindra
eller avsevärt försvåra genomförandet av
uppköpserbjudandet eller av väsentliga vill-
kor i erbjudandet, ska styrelsen föra ärendet
till bolagsstämman för avgörande i enlighet
med 6 kap. 7 § 2 mom. i aktiebolagslagen.
Ärendet behöver dock inte föras till stämman
för avgörande, om förfarandet följer de all-
männa principerna i 1 kap. i aktiebolagslagen
och artikel 3 i direktivet om uppköpserbju-
danden och styrelsen utan dröjsmål offentlig-
gör orsaken till att ärendet inte förs till bo-
lagsstämman.

15 §

Villkor för uppköpserbjudande

Den som lämnar ett frivilligt uppköpser-
bjudande kan ställa villkor för genomförande
av det. Ett obligatoriskt uppköpserbjudande
kan vara villkorligt endast med avseende på
nödvändiga myndighetsbeslut. Budgivaren
ska utan obefogat dröjsmål offentliggöra att
erbjudandevillkoren är uppfyllda eller att den
avstår från att kräva att villkoren ska uppfyl-
las.

Om budgivaren har ändrat erbjudandevill-
koren ska på de ändrade villkoren tillämpas
vad som i 9 § föreskrivs om offentliggörande
och delgivning av uppköpserbjudanden och
vad som i 11 § 4 mom. föreskrivs om kom-
plettering av erbjudandehandlingar.

Målbolagets styrelse ska komplettera sitt
yttrande enligt 13 § om uppköpserbjudandet
så snart som möjligt efter det att de ändrade
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villkoren har överlämnats till styrelsen, dock
senast fem bankdagar innan det ändrade er-
bjudandets giltighetstid tidigast kan löpa ut.

16 §

Bindande godkännande av
uppköpserbjudande

Om den som lämnat ett villkorligt uppköp-
serbjudande har förbehållit sig rätten att avstå
från eller ändra något av villkoren för ge-
nomförande av uppköpserbjudandet kan de
innehavare av målbolagets värdepapper som
godkänt uppköpserbjudandet återta sitt god-
kännande så länge uppköpserbjudandet är i
kraft, till dess att budgivaren har offentlig-
gjort att alla erbjudandevillkor är uppfyllda
eller att den avstått från att kräva att villkoren
uppfylls.

I andra situationer än de som avses i 1
mom. kan de innehavare av målbolagets vär-
depapper som godkänt uppköpserbjudandet
återta sitt godkännande så länge uppköpser-
bjudandet är i kraft, om det har varit i kraft
över tio veckor och om transaktioner ännu
inte har gjorts i syfte att genomföra det.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.
kan de innehavare av värdepapper i målbola-
get som godkänt uppköpserbjudandet återta
sitt godkännande så länge uppköpserbjudan-
det är i kraft, om ett konkurrerande uppköp-
serbjudande har offentliggjorts och om trans-
aktioner ännu inte har gjorts i syfte att ge-
nomföra erbjudandet.

17 §

Konkurrerande erbjudande

Om det under erbjudandetiden offentlig-
görs ett annat uppköpserbjudande (konkurre-
rande erbjudande) på värdepapper som är
föremål för ett offentligt uppköpserbjudande,
får den första budgivaren förlänga sitt erbju-
dande i enlighet med det konkurrerande er-
bjudandet, trots den längsta tid som anges i
12 § 1 mom. Samtidigt kan den första budgi-
varen också ändra erbjudandevillkoren i en-
lighet med 15 §. Beslut om förlängning av
erbjudandetiden och ändring av villkor ska
offentliggöras. I fråga om offentliggörande

av beslut tillämpas vad som i 11 § 4 mom.
föreskrivs om komplettering av erbjudande-
handlingar. Målbolagets styrelse ska kom-
plettera sitt yttrande enligt 13 § så snart som
möjligt efter det att det konkurrerande erbju-
dandet har offentliggjorts, dock senast fem
bankdagar innan det första erbjudandets gil-
tighetstid tidigast kan löpa ut.

Om ett konkurrerande erbjudande har läm-
nats får den som lämnat det första frivilliga
uppköpserbjudandet under erbjudandetiden,
innan det konkurrerande erbjudandets giltig-
hetstid löper ut, besluta att det första erbju-
dandet förfaller. Beslutet om att erbjudandet
förfaller ska offentliggöras.

Finansinspektionen kan på målbolagets an-
sökan, för dem som lämnar konkurrerande
uppköpserbjudanden, sätta ut en tidsfrist efter
vilken erbjudandevillkoren inte längre får
ändras. En tidsfrist får sättas ut tidigast tio
veckor efter det att det första uppköpserbju-
dandet offentliggjorts, om konkurrerande
uppköpserbjudanden kan komma att försvåra
målbolagets verksamhet under en oskäligt
lång tid.

18 §

Resultatet av uppköpserbjudande

När erbjudandetiden har löpt ut ska budgi-
varen utan dröjsmål offentliggöra den ägar-
och röstandel som denne kan få i målbolaget
genom att förvärva de värdepapper som er-
bjudits och med beaktande av de värdepapper
som budgivaren annars har förvärvat och se-
dan tidigare äger. Om uppköpserbjudandet
var villkorligt ska det samtidigt meddelas om
budgivaren genomför uppköpserbjudandet.

Skyldighet att lämna erbjudande

19 §

Obligatoriskt uppköpserbjudande

En aktieägare vars röstandel ökar till över
30 procent eller till över 50 procent av det
röstetal som målbolagets aktier medför
(gräns för skyldigheten att lämna erbju-
dande) efter det att målbolagets aktier har
tagits upp till handel på en reglerad marknad
(den som är skyldig att lämna erbjudande)
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ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande
på alla andra aktier som målbolaget har emit-
terat samt på de värdepapper som målbolaget
har emitterat och som berättigar till aktier.

20 §

Beräkning av röstandel

Till en aktieägares röstandel hänförs
1) de aktier som aktieägaren äger,
2) de aktier som ägs av personer som age-

rar i samråd med aktieägaren,
3) de aktier som aktieägaren eller en per-

son som agerar i samråd med aktieägaren
äger tillsammans med någon annan,

4) de aktier vars rösträtt aktieägaren enligt
avtal eller något annat arrangemang har rätt
att utnyttja eller styra.

Vid beräkning av en aktieägares röstandel
beaktas inte röstbegränsning som baserar sig
på lag eller bolagsordningen eller på något
annat avtal. I målbolagets sammanlagda rös-
tetal beaktas inte de röster som hänför sig till
aktier som innehas av målbolaget eller av ett
företag eller en stiftelse där bolaget har be-
stämmande inflytande.

Frågan om vilken av de i 1 mom. avsedda
personerna som är skyldig att lämna erbju-
dande ska i oklara fall avgöras av Finansin-
spektionen.

21 §

Undantag från skyldigheten att lämna
obligatoriskt uppköpserbjudande

Om de värdepapper som har lett till över-
skridning av gränsen för skyldigheten att
lämna erbjudande har förvärvats genom ett
offentligt uppköpserbjudande som lämnats på
alla aktier som målbolaget emitterat och på
värdepapper som målbolaget har emitterat
och som berättigar till dess aktier eller annars
under giltighetstiden för ett sådant offentligt
uppköpserbjudande, uppkommer dock inte
någon skyldighet att lämna ett obligatoriskt
uppköpserbjudande. Om de värdepapper som
har lett till överskridning av gränsen för skyl-
digheten att lämna erbjudande annars har för-
värvats genom ett offentligt uppköpserbju-
dande, uppkommer inte någon skyldighet att

lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudande
innan den rösträtt som de förvärvade värde-
papperen medför har övergått till budgivaren.

Om en aktieägare i målbolaget har en rös-
tandel som överskrider gränsen för skyldig-
heten att lämna erbjudande blir inte en annan
aktieägare skyldig att lämna ett obligatoriskt
uppköpserbjudande förrän dennes röstandel
överskrider den först nämnde aktieägarens
röstandel.

Om överskridningen av gränsen för skyl-
digheten att lämna erbjudande uteslutande
beror på målbolagets eller en annan aktieäga-
res åtgärder, uppkommer inte någon skyldig-
het att lämna ett obligatoriskt uppköpserbju-
dande förrän den aktieägare som överskridit
gränsen för skyldigheten att lämna erbju-
dande förvärvar eller tecknar fler aktier i
målbolaget eller på något annat sätt utökar
sin röstandel i målbolaget.

Om överskridningen av gränsen för skyl-
digheten att lämna erbjudande beror på att
flera aktieägare i samråd lämnar ett frivilligt
offentligt uppköpserbjudande på målbolaget,
uppkommer inte någon skyldighet att lämna
ett obligatoriskt uppköpserbjudande om age-
randet i samråd begränsas till enbart uppköp-
serbjudandet.

Någon skyldighet att lämna ett obligato-
riskt uppköpserbjudande föreligger inte
längre om den som är skyldig att lämna er-
bjudande eller någon som agerar i samråd
med denne, inom en månad efter det att
skyldigheten att lämna erbjudande uppkom-
mit avstår från den röstandel som överskrider
gränsen för skyldigheten genom att avyttra
aktier i målbolaget eller annars minska sin
röstandel i målbolaget. För att slippa sin skyl-
dighet får den som är skyldig att lämna erbju-
dande och de personer som agerar i samråd
med denne inte under denna tid utnyttja sin
rösträtt i målbolaget. Den som är skyldig att
lämna erbjudande ska dessutom i samband
med offentliggörandet av uppgiften om att
skyldigheten uppkommit offentliggöra sin
avsikt att avstå från den röstandel som över-
skrider gränsen för skyldigheten att lämna
erbjudande. En uppgift om att röstandelen
sjunkit under gränsen för skyldighet att
lämna erbjudande ska offentliggöras omedel-
bart.
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22 §

Förfarandet vid obligatoriskt
uppköpserbjudande

Den som är skyldig att lämna erbjudande
ska omedelbart offentliggöra uppkomsten av
skyldigheten.

Den som är skyldig att lämna erbjudande
ska offentliggöra uppköpserbjudandet inom
en månad efter det att skyldigheten har upp-
kommit. Förfarandet med uppköpserbjudande
ska inledas inom en månad efter det att erbju-
dandet offentliggjorts.

Prissättning av erbjudande

23 §

Vederlag vid obligatoriskt
uppköpserbjudande

Som vederlag vid obligatoriskt uppköpser-
bjudande ska betalas ett skäligt pris. Som ett
alternativ till kontant vederlag kan erbjudas
vederlag i form av värdepapper eller en kom-
bination av värdepapper och kontanter.

Ett skäligt pris ska bestämmas utifrån det
högsta pris som den som är skyldig att lämna
erbjudande eller den som till denne står i ett
sådant förhållande som avses i 5 § under de
senaste sex månaderna före uppkomsten av
skyldigheten att lämna erbjudande har betalat
för de värdepapper som erbjudandet avser.
Detta pris kan frångås av särskilda skäl.

Om den som är skyldig att lämna erbju-
dande eller den som till denne står i ett sådant
förhållande som avses i 5 § inte under de
senaste sex månaderna före uppkomsten av
skyldigheten att lämna erbjudande har förvär-
vat sådana värdepapper som erbjudandet av-
ser, ska som utgångspunkt för bestämmandet
av ett skäligt pris betraktas det med antalet
avslut vägda genomsnittspris som vid handel
på en reglerad marknad under de tre senaste
månaderna före uppkomsten av skyldigheten
att lämna erbjudande har betalats för de vär-
depapper som erbjudandet avser. Detta pris
kan frångås av särskilda skäl.

Den som är skyldig att lämna erbjudande
och den som till denne står i ett sådant förhål-
lande som avses i 5 § ska underrätta Finans-

inspektionen om sina förvärv av aktier i mål-
bolaget och av målbolaget emitterade värde-
papper som berättigar till dess aktier och de
betalda vederlagen under de tolv senaste må-
naderna före uppkomsten av skyldigheten att
lämna erbjudande och under tiden mellan
uppkomsten av skyldigheten och den tid-
punkt då erbjudandets giltighet löper ut.

24 §

Vederlag vid frivilligt uppköpserbjudande

Vederlag kan vid frivilligt uppköpserbju-
dande betalas i form av kontanter, värdepap-
per eller en kombination av dessa. Budgiva-
ren kan när det är fråga om ett frivilligt
uppköpserbjudande fritt besluta om vederla-
get, om inte något annat följer av 2 och 3
mom. eller 7 §.

Kontant vederlag ska erbjudas åtminstone
som ett alternativ, om ett frivilligt uppköpser-
bjudande lämnas på alla aktier som målbola-
get har emitterat och på de värdepapper som
målbolaget har emitterat och som berättigar
till dess aktier och om

1) de värdepapper som erbjuds som veder-
lag inte är föremål för handel på en reglerad
marknad och om det inte heller i samband
med uppköpserbjudandet lämnas in någon
ansökan om att de ska tas upp till sådan
handel, eller

2) budgivaren eller den som till denne står
i ett sådant förhållande som avses i 5 § mot
kontant vederlag har förvärvat eller ska för-
värva sådana värdepapper i målbolaget som
berättigar till minst fem procent av röstetalet i
målbolaget, under en tidsperiod som börjar
sex månader innan uppköpserbjudandet of-
fentliggörs och upphör när erbjudandets gil-
tighetstid löper ut.

Om ett frivilligt uppköpserbjudande läm-
nas på alla aktier som målbolaget har emitte-
rat och de värdepapper som målbolaget har
emitterat och som berättigar till dess aktier,
ska som utgångspunkt när vederlaget bestäms
betraktas det högsta pris som den som har
lämnat uppköpserbjudandet eller den som till
denne står i ett sådant förhållande som avses i
5 § under de senaste sex månaderna före
offentliggörandet av erbjudandet har betalat
för de värdepapper som erbjudandet avser.
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Detta pris kan frångås av särskilda skäl. På
sådana erbjudanden ska tillämpas vad som i
23 § 4 mom. föreskrivs om överlämnande av
uppgifter till Finansinspektionen.

25 §

Förvärv under och efter erbjudandetiden

Om budgivaren eller den som till denne
står i ett sådant förhållande som avses i 5 §,
efter offentliggörandet av ett frivilligt upp-
köpserbjudande eller efter det att skyldighet
att lämna erbjudande uppkommit och innan
erbjudandetiden löper ut förvärvar värdepap-
per i målbolaget på villkor som är bättre än
erbjudandevillkoren, ska budgivaren ändra
sitt erbjudande så att det motsvarar detta för-
värv på bättre villkor (höjnings-skyldighet).

Om budgivaren eller den som till denne
står i ett sådant förhållande som avses i 5 §,
inom nio månader efter det att erbjudandeti-
den har löpt ut förvärvar värdepapper i mål-
bolaget på villkor som är bättre än erbjudan-
devillkoren, ska de värdepappersinnehavare
som har godkänt uppköpserbjudandet kom-
penseras för skillnaden mellan förvärvet på
bättre villkor och vederlaget enligt det offent-
liga uppköpserbjudandet (kompensationsskyl-
dighet).

Om skyldigheten att lämna erbjudande en-
ligt 19 § har uppkommit i samband med ett
frivilligt uppköpserbjudande, ska de värde-
pappersinnehavare som godkänt det frivilliga
uppköpserbjudandet vid tillämpningen av 1
och 2 mom. jämställas med värdepappersin-
nehavare som har godkänt ett obligatoriskt
uppköpserbjudande.

Budgivaren ska omedelbart offentliggöra
att höjnings- eller kompensationsskyldighet
har uppkommit. Den höjning som avses i 1
mom. ska betalas till de värdepappersinneha-
vare som godkänt uppköpserbjudandet i sam-
band med betalningen av vederlag eller, om
vederlaget redan har betalats, utan dröjsmål.
Den kompensation som avses i 2 mom. ska
inom en månad efter det att kompensations-
skyldigheten uppkommit betalas till de värde-
pappersinnehavare som godkänt uppköpser-
bjudandet.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf
ska inte tillämpas på ett sådant högre pris på

målbolagets värdepapper som har fastställts i
en skiljedom enligt aktiebolagslagen, om inte
budgivaren eller de som till denne står i ett
sådant förhållande som avses i 5 § har erbju-
dit sig att förvärva målbolagets värdepapper
på bättre villkor än erbjudandevillkoren före
eller under skiljeförfarandet.

Beviljande av undantag

26 §

Beviljande av undantag

Finansinspektionen kan av särskilda skäl
på ansökan bevilja undantag från skyldighe-
ten att lämna erbjudande och från andra skyl-
digheter enligt detta kapitel, förutsatt att un-
dantaget inte strider mot de allmänna bestäm-
melserna i 1 kap. 2—4 § eller mot de all-
männa principerna i 7 och 8 § i detta kapitel
och i artikel 3 i direktivet om uppköpserbju-
danden.

Finansinspektionen kan bevilja undantag
från tillämpning av bestämmelserna i detta
kapitel om den behöriga EES-staten enligt
målbolagets bolagsrättsliga säte inte är Fin-
land. Undantag kan också beviljas om ställ-
ningen för innehavarna av målbolagets värde-
papper skyddas enligt bestämmelser som till-
lämpas i någon annan stat och som motsvarar
bestämmelserna i detta kapitel.

Särskilda bestämmelser

27 §

Offentligt uppköpserbjudande på
en multilateral handelsplattform

Den som offentligt erbjuder sig att köpa
aktier som på ansökan av emittenten har ta-
gits upp till handel på en multilateral handels-
plattform eller värdepapper som berättigar till
sådana aktier får inte särbehandla inneha-
varna av de värdepapper som erbjudandet
avser.

Budgivaren ska tillhandahålla innehavarna
av målbolagets värdepapper sådan relevant
och tillräckligt information att dessa kan göra
en väl underbyggd bedömning av uppköpser-
bjudandet.
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Uppköpserbjudandet ska offentliggöras
och sändas till värdepapperens innehavare,
marknadsplatsoperatören som ordnar multila-
teral handel och Finansinspektionen för kän-
nedom. Innan erbjudandet offentliggörs ska
budgivaren förvissa sig om sin förmåga att
till fullt belopp betala eventuellt vederlag i
pengar och vidta alla åtgärder som rimligen
kan krävas för att säker-ställa betalning av
vederlag i någon annan form.

På ett offentligt uppköpserbjudande ska
tilllämpas 24 § 1 och 3 mom. och 25 §.

28 §

Rekommendation om förfaranden vid
offentliga uppköpserbjudanden

Börsbolag ska direkt eller indirekt höra till
ett oberoende organ som representerar stora
delar av näringslivet och har inrättats i Fin-
land och som i syfte att främja god värdepap-
persmarknadssed rekommenderar hur ett
målbolags ledning ska agera vid offentliga
uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade
strukturer för att upprätthålla bestämmande
inflytande, eller i syfte att styra bolagsrätts-
liga förfaranden som ska tilllämpas i sam-
band med företagsköp. Organet kan också ge
yttranden om dessa frågor.

Det organ som avses i 1 mom. eller ett
jämförbart organ kan i syfte att främja god
värdepappersmarknadssed också ge andra re-
kommendationer och yttranden än sådana
som avses i 1 mom. och som gäller tillämp-
ningsområdet för denna lag och därmed sam-
manhängande bolagsrättsliga frågor. Alla
som är verksamma på värdepappersmarkna-
den har rätt att be organet om yttranden.

Ett börsbolag ska meddela Finansinspek-
tionen till vilket organ som avses i 1 och 2
mom. det hör. På begäran av Finansinspek-
tionen ska organet tillställa Finansinspektio-
nen sina stadgar och övriga för tillsynen be-
hövliga uppgifter om sig som Finansinspek-
tionen har bett om.

Om en rekommendation som avses i 1
mom. har tagits in i börsregler ska budgiva-
ren förbinda sig att iaktta dem.

29 §

Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppdrag som
avses i detta kapitel eller som medlem, ersät-
tare eller tjänsteman i det organ som avses i
28 § har fått kännedom om icke-offentlig-
gjorda uppgifter om en emittents eller någon
annan persons ekonomiska ställning eller en-
skilda förhållanden eller om en affärs- eller
yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja
informationen, om det inte har bestämts eller
på behörigt sätt föreskrivits att den ska röjas
eller om inte den i vars intresse tystnadsplik-
ten gäller ger sitt samtycke.

Om det organ som avses i 28 § är en börs
får en medlem, ersättare eller tjänsteman hos
börsen trots 1 mom. röja information som
avses i bestämmelsen för en person som är
anställd eller medlem i ett organ hos ett före-
tag som i en annan stat ordnar handel som
motsvarar en reglerad marknad och står un-
der myndighetstillsyn, om röjandet av infor-
mationen behövs för att trygga en effektiv
tillsyn över värdepappersmarknaden. En yt-
terligare förutsättning är att personen i fråga
omfattas av motsvarande tystnadsplikt som
enligt 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt
att ge information finns i lagen om Finansin-
spektionen.

30 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om innehållet i och
offentliggörandet av erbjudandehandlingar
och om undantag i fråga om innehållet utfär-
das genom förordning av finansministeriet.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid
erkännande av erbjudandehandlingar som
godkänts av en EES-stats behöriga myndig-
het och om översättning av sådana handlingar
till finska eller svenska samt om ytterligare
information som ska framgå av handlingarna
utfärdas genom förordning av finansministe-
riet.
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31 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om de grunder på vilka personer
som avses i 5 § anses agera i samråd, om
grunderna för avtal och andra arrangemang
som avses i 20 § 1 mom. 4 punkten och om
grunderna för att bevilja undantag enligt
26 §.

V AVDELNINGEN

MARKNADSMISSBRUK

12 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lags 12—14 kap. föreskrivs det om
offentlighet för sådana transaktioner med fi-
nansiella instrument som gjorts av en insider
och dennes närmaste krets, om det offentliga
insiderregistret och det företagsspecifika insi-
derregistret och om marknadsmissbruk.

Denna lags 12—14 kap. ska tillämpas på
finansiella instrument som är föremål för
handel på en reglerad marknad eller på en
multilateral handelsplattform i Finland och på
emittenterna av de finansiella instrumenten.
Vad som i 12—14 kap. föreskrivs om finan-
siella instrument som är föremål för handel
på en reglerad marknad och på en multilateral
handelsplattform i Finland och om emitten-
terna av de finansiella instrumenten ska til-
lämpas på finansiella instrument som ansökts
bli upptagna till handel och på dem som
emitterat de finansiella instrumenten. Be-
stämmelsern i 13 kap. om offentligt insiderre-
gister och företagsspecifikt insiderregister
ska dock inte tillämpas på emittenter av fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en multilateral handelsplattform i Fin-
land, om inte de finansiella instrumenten på
ansökan av emittenten är föremål för handel.

Denna lags 12—14 kap. ska inte tillämpas
om finska staten, Finlands Bank, en annan

EES-stat eller dess centralbank eller regio-
nala förvaltningsenhet, ett sådant internatio-
nellt offentligt organ där minst en medlem är
en EES-stat eller Europeiska centralbanken
gör transaktioner med finansiella instrument i
syfte att genomföra penning- eller valutapoli-
tik eller i enlighet med politik för förvaltning
av offentliga skulder, och inte heller på om-
bud för dessa organisationer när de gör så-
dana transaktioner.

2 §

Insiderinformation

Med insiderinformation avses information
av specifik natur som hänför sig till finan-
siella instrument som är föremål för handel
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform i Finland, som inte har
offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på
marknaden och som skulle kunna påverka
värdet på dessa finansiella instrument eller
andra till dem anslutna finansiella instrument
väsentligt.

Med insiderinformation om derivatinstru-
ment som avser råvaror eller utsläppsrätter
avses information av specifik natur om deri-
vatinstrument som avser råvaror eller ut-
släppsrätter och är föremål för handel på en
reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland, när denna informa-
tion inte har varit tillgänglig på marknaden i
enlighet med bestämmelser eller föreskrifter
om offentliggörande av information eller i
enlighet med god marknadspraxis eller när
informationen allmänt görs tillgänglig på
marknaden och är sådan att marknadsopera-
törerna kan vänta sig att få den.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska
tillämpas också på finansiella instrument vars
värde bestäms utifrån sådana finansiella in-
strument som avses i 1 och 2 mom.

3 §

Insider

Med offentlig insider (insider) avses
1) medlemmar och suppleanter i styrelsen

eller förvaltningsrådet för en finländsk emit-
tent vars aktier är föremål för handel på en
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reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland samt emittentens
verkställande direktör, ställföreträdare för
verkställande direktören samt revisor, revi-
sorssuppleant och anställda hos den revi-
sionssammanslutning som är huvudansvariga
för revisionen av bolaget,

2) sådana andra personer som hör till den
högsta ledningen för en emittent enligt 1
punkten och som regelbundet har tillgång till
insiderinformation och har rätt att fatta beslut
om bolagets framtida utveckling och om or-
ganiseringen av dess verksamhet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska i enlighet
med lagen om europabolag tillämpas på euro-
pabolag som registreras i Finland.

Vad som i föreskrivs 1 mom. ska tillämpas
också på insider hos emittenter som har sitt
bolagsrättsliga säte i ett tredjeland, om emit-
tenternas aktier är föremål för handel på en
reglerad marknad i Finland.

4 §

Närmaste krets

Till en insiders närmaste krets hör
1) insiderns make enligt äktenskapslagen

(234/1929),
2) insiderns partner i ett parförhållande

enligt lagen om registrerat partnerskap
(950/2001),

3) en omyndig vars intressebevakare insi-
dern är,

4) insiderns sambo och övriga familje-
medlemmar som i minst ett år har bott i
samma hushåll som insidern,

5) ett företag eller en stiftelse där insidern
eller en person som avses i 1—4 punkten
ensam eller tillsammans eller där insidern
tillsammans med en annan insider i förhål-
lande till samma emittent eller tillsammans
med en person som står i ett sådant förhål-
lande till denne som avses i 1—4 punkten
direkt eller indirekt har bestämmande infly-
tande,

6) ett företag där insidern eller en person
som avses ovan i 1—4 punkten ensam eller
tillsammans direkt eller indirekt äger minst
10 procent av det röstetal som aktierna med-
för, av det totala antalet aktier eller av någon
annan motsvarande andel och där personen i

fråga har ett betydande inflytande, när företa-
get inte är föremål för handel på en reglerad
marknad eller på en multilateral handelsplatt-
form,

7) ett öppet bolag vars bolagsman eller ett
kommanditbolag vars ansvariga bolagsman
är insider eller en person som avses i 1—4
punkten.

Till en insiders närmaste krets hör inte
bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsak-
tiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella och
ekonomiska föreningar och organisationer
som inte eftersträvar vinst. Om ett företag
regelbundet bedriver handel med finansiella
instrument anses det emellertid höra till insi-
derns närmaste krets.

En person har ett betydande inflytande i ett
företag som avses i 1 mom. 6 punkten om
denne i företaget har en ställning som avses i
3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en jämför-
bar ställning.

13 kap.

Offentligt insiderregister och företagsspe-
cifikt insiderregister

1 §

Tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs det om offentligt
insiderregister och om företagsspecifikt insi-
derregister.

Offentligt insiderregister

2 §

Anmälningsskyldighet till Finansinspektionen

En finländsk emittent vars aktier är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller
på en multilateral handelsplattform i Finland
ska till Finansinspektionen göra anmälan om

1) sina insider och den närmaste krets som
de uppgett inom 14 dagar efter det att insi-
dern inlett sitt uppdrag (insideranmälan),

2) förändringar i insideranmälans uppgif-
ter inom 7 dagar efter det att de skett,

3) de finansiella instrument enligt 5 mom.
som insiderna och den av dem uppgivna när-
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maste kretsens innehar, inom 14 dagar efter
det att insidern inledde sitt uppdrag (inne-
havsanmälan),

4) förändringar i innehavet för insiderna
och den närmaste kretsen inom 7 dagar efter
det att en förändring skett, när värdet av de
finansiella instrument som innehas förändras
med minst 5 000 euro.

En insider ska utan obefogat dröjsmål an-
mäla de uppgifter som avses i 1 mom. till
emittenten. Den som hör till den närmaste
kretsen ska utan obefogat dröjsmål anmäla de
uppgifter som avses i 1 mom. till insidern.
Insidern ska vidta tillräckliga åtgärder för att
säkerställa att personer som hör till den när-
maste kretsen är medvetna om sin anmäl-
ningsskyldighet.

I insideranmälan och innehavsanmälan ska
tas in uppgifter som behövs för identifiering
av personen, företaget eller stiftelsen i fråga
samt uppgifter om affärsverksamheten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas
också på en emittent som har sitt bolagsrätts-
liga säte i ett tredjeland, om emittentens ak-
tier är föremål för handel på en reglerad
marknad i Finland.

Anmälningsskyldigheten gäller en emit-
tents aktier som är föremål för handel på en
reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland och finansiella instru-
ment vars värde bestäms utifrån aktierna i
fråga.

3 §

Emittenters skyldighet att ge råd till insider

Emittenter ska ge insider råd om hur insi-
deranmälningar och innehavsanmälningar
upprättas.

4 §

Offentligt insiderregister

Finansinspektionen ska föra ett offentligt
register av vilket framgår varje insider och
dennes närmaste krets, de finansiella instru-
ment som innehas av insidern och dennes
närmaste krets samt deras förvärv och avytt-
ringar specificerade (offentligt insiderregis-
ter).

5 §

Förvaltning av det offentliga insiderregistret
samt förvaring och utlämnande av

information

Förvaltningen av det offentliga insiderre-
gistret ska ordnas på ett tillförlitligt sätt. Re-
gisteruppgifterna ska sparas minst fem år ef-
ter det att de förts in registret. Var och en har
rätt att mot kostnadsersättning få utdrag ur
registret och kopior av informationen. Fy-
siska personers personbeteckning och adress
samt namnen på andra fysiska personer än
insider är dock inte offentliga.

Finansinspektionen ska hålla det offentliga
insiderregistrets information tillgänglig för
allmänheten på sin webbplats. Uppgifter om
förändringar i innehav av finansiella instru-
ment ska finnas på webbplatsen i tolv måna-
der efter det att förändringarna skett. Infor-
mationen ska uppdateras utan obefogat dröjs-
mål efter det att en emittent har anmält för-
ändringar.

Företagsspecifikt insiderregister

6 §

Företagsspecifikt insiderregister

En emittent av finansiella instrument som
är föremål för handel på en reglerad marknad
eller multilateral handelsplattform i Finland
ska föra ett register över de personer i emit-
tentens organ och de anställda som på grund
av sin ställning eller sina uppgifter regelbun-
det har tillgång till insiderinformation och
över andra personer som enligt något annat
avtal arbetar för emittenten och regelbundet
har tillgång till insiderinformation (perma-
nent företagsspecifikt insiderregister).

Dessutom ska en emittent som avses i 1
mom. föra register över personer som emit-
tenten ger insiderinformation om ett specifikt
projekt (projektspecifikt insiderregister).

Ett företagsspecifikt insiderregister består
av permanenta företagsspecifika insiderregis-
ter och projektspecifika insiderregister.

Företagsspecifika insiderregister är inte of-
fentliga. Information om en person som är
anställd hos en emittent och som på grund av
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sin ställning eller sina uppgifter regelbundet
har tillgång till insiderinformation får emel-
lertid offentliggöras med samtycke av perso-
nen i fråga.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om
emittenters skyldighet att föra företagsspeci-
fika insiderregister gäller också finländska
emittenter vars finansiella instrument är före-
mål för handel på en reglerad marknad i en
annan EES-stat.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om
emittenters skyldighet att föra företagsspeci-
fika insiderregister gäller också personer som
handlar på emittenters vägnar eller för deras
räkning.

7 §

Information som ska registreras
i företagsspecifika insiderregister

I ett företagsspecifikt insiderregister ska
följande registreras:

1) datum då registret upprättades,
2) uppgifter som behövs för identifiering

av personer,
3) anledningen till att personer registreras

i registret,
4) tidpunkten då en person har getts eller

fått insiderinformation,
5) tidpunkten då det inte längre fanns nå-

gon anledning att föra det företagsspecifika
insiderregistret.

Ett företagsspecifikt insiderregister ska
uppdateras alltid då

1) anledningen till registrering av en per-
son förändras,

2) en ny person registreras i registret,
3) en person som finns i registret inte

längre får insiderinformation.

8 §

Förvaltning och förvaring av företagsspeci-
fika insiderregister

Registerföringen av ett företagsspecifikt
insiderregister ska ordnas på ett tillförlitligt
sätt och så att endast behöriga registerförare
kan ändra informationen. Registeranteck-
ningar ska göras utan obefogat dröjsmål.

Den som har registrerats i ett företagsspe-

cifikt insiderregister ska skriftligen eller an-
nars bevisligen underrättas om registreringen
och om de skyldigheter som den innebär för
den registrerade.

Information som har förts in i ett företags-
specifikt insiderregister ska förvaras minst
fem år efter det att det inte längre finns någon
anledning att hålla kvar informationen i re-
gistret.

Den som för ett företagsspecifikt insiderre-
gister ska ges skriftliga anvisningar om re-
gistret.

9 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om innehåll och anmälningssätt när
det gäller anmälningar enligt 2 § och om
innehåll och registreringssätt när det gäller
företagsspecifika insiderregister som avses i
6 §.

14 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

1 §

Kapitlets tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs det om använd-
ning och röjande av insiderinformation, om
marknadsmanipulation, om den skyldighet att
underrätta Finansinspektionen om tvivelak-
tiga affärstransaktioner som gäller för tillhan-
dahållare av investeringstjänster, om skyldig-
heten att informera om analyser av finansiella
instrument och om investeringsrekommenda-
tioner och om den skyldighet att till Finans-
inspektionen rapportera om transaktioner
med finansiella instrument som gäller för till-
handahållare av investeringstjänster.

2 §

Utnyttjande och röjande av
insiderinformation

Den som äger finansiella instrument eller
som på grund av sin ställning, sin befattning
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eller sina uppgifter har fått insiderinformation
får inte utnyttja informationen genom att för
egen eller någon annans räkning direkt eller
indirekt förvärva eller avyttra finansiella in-
strument som informationen avser eller direkt
eller indirekt ge någon råd om förvärv eller
avyttring av sådana finansiella instrument.
Vad som föreskrivs i detta moment gäller
också personer som har fått insiderinforma-
tion genom brottslig verksamhet.

Insiderinformation får inte röjas för någon
annan, om det inte sker som ett normalt led i
arbete, yrke eller åligganden för den som
röjer informationen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
också andra personer som visste eller borde
ha vetat att information som de fått är insi-
derinformation.

Denna paragraf ska tillämpas på finansiella
instrument som är föremål för handel på en
reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland och på finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av de
finansiella instrumenten i fråga.

Denna paragraf ska tilllämpas på finan-
siella instrument som är föremål för handel
på en reglerad marknad eller multilateral han-
delsplattform i Finland och på finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av de
finansiella instrumenten i fråga, oberoende av
om det görs transaktioner med dessa finan-
siella instrument i Finland.

Denna paragraf ska tilllämpas också på
finansiella instrument som är föremål för
handel på en reglerad marknad i en annan
EES-stat och på finansiella instrument vars
värde bestäms på basis av de finansiella in-
strumenten i fråga, då transaktionerna med
dessa finansiella instrument görs i Finland.

Denna paragraf begränsar inte rätten att
utanför en multilateral handelsplattform i
Finland förvärva eller avyttra finansiella in-
strument som inte på ansökan av emittenten
har tagits upp till handel på en multilateral
handelsplattform.

Denna paragraf begränsar inte en persons
rätt att handla med finansiella instrument om
dessa har förvärvats eller avyttrats enligt ett
avtal som ingåtts innan personen fick insider-
information om de finansiella instrumenten.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
utnyttjande av insiderinformation ska inte til-

lämpas på sådan handel med finansiella in-
strument där emittenten förvärvar egna aktier
eller en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter stabiliserar priset på värdepapper i enlig-
het med vad som föreskrivs i kommissionens
återköpsförordning.

3 §

Marknadsmanipulation

Marknaden för finansiella instrument som
är föremål för handel på en reglerad marknad
eller på en multilateral handelsplattform i
Finland får inte manipuleras.

Med marknadsmanipulation avses
1) vilseledande köp- eller säljbud, sken-

transaktioner och andra svikliga förfarings-
sätt som gäller finansiella instrument som är
föremål för handel på en reglerad marknad
eller på en multilateral handelsplattform i
Finland,

2) transaktioner och andra åtgärder som
kan ge falsk eller vilseledande information
om utbud, efterfrågan eller pris på finansiella
instrument som är föremål för handel på en
reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland,

3) transaktioner och andra åtgärder genom
vilka en eller flera personer i samarbete låser
fast priset på finansiella instrument som är
föremål för handel på en reglerad marknad
eller på en multilateral handelsplattform i
Finland vid en onormal eller konstlad nivå,

4) offentliggörande eller annan spridning
av falsk eller vilseledande information om
finansiella instrument som är föremål för
handel på en reglerad marknad eller på en
multilateral handelsplattform i Finland, om
den som offentliggör eller sprider informatio-
nen visste eller borde ha vetat att informatio-
nen är falsk eller vilseledande.

Denna paragraf ska tillämpas också på
transaktioner och andra åtgärder som gäller
andra finansiella instrument än sådana som
avses i 1 mom., om de snedvrider marknaden
för finansiella instrument enligt 1 mom.

Denna paragraf ska tillämpas på finansiella
instrument som är föremål för handel på en
reglerad marknad eller multilateral handels-
plattform i Finland och på finansiella instru-
ment som avses i 3 mom., oberoende av om
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det görs transaktioner med dessa finansiella
instrument i Finland.

Denna paragraf ska tillämpas också på fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad i en annan EES-
stat och på finansiella instrument som avses i
3 mom., när det görs transaktioner med dessa
finansiella instrument i Finland.

4 §

Undantag i fråga om marknadsmanipulation

Vad som i 3 § föreskrivs om marknadsma-
nipulation ska inte tillämpas på sådan handel
där en emittent förvärvar egna aktier eller en
tillhandahållare av investeringstjänster låser
fast priset på värdepapper i enlighet med vad
som föreskrivs i kommissionens återköpsför-
ordning.

Vad som föreskrivs i 3 § 2 mom. 4 punk-
ten ska inte tillämpas på den som enligt lagen
om yttrandefrihet i masskommunikation
(460/2003) är upphovsman till ett medde-
lande som har gjorts tillgängligt för allmän-
heten, om upphovsmannen har utfäst sig att
iaktta de regler som en organisation som i
fackligt avseende företräder personer som ut-
arbetar meddelanden i publikations- och pro-
gramverksamhet har utarbetat för yrkeskåren
eller som utgivaren eller den som utövar pro-
gramverksamheten har utarbetat och vilkas
verkningar motsvarar verkningarna av mark-
nadsmissbruksdirektivet och de rättsakter
som kommissionen har antagit med stöd av
direktivet. Den nämnda punkten ska emeller-
tid tillämpas om den som utarbetat meddelan-
det själv får särskild fördel eller nytta av att
informationen offentliggörs eller sprids.

I sådana fall som avses i 3 § 2 mom. 2 och
3 punkten är en transaktion eller en annan
åtgärd dock inte marknadsmanipulation, om
det finns en godtagbar grund för den och den
motsvarar den marknadspraxis som Finansin-
spektionen har godkänt för den reglerade
marknaden eller den multilaterala handels-
plattformen.

Vid bedömningen av innebörden av be-
greppet godtagbar marknadspraxis ska föl-
jande beaktas:

1) att marknadspraxis är öppen,

2) att en välfungerande marknad kan ga-
ranteras,

3) betydelsen för marknadens omsättning,
effektivitet och tillförlitlighet,

4) betydelsen för marknadsmekanismerna
och marknadsoperatörerna,

5) marknadsstrukturerna,
6) marknadsanalyserna,
7) den risk som marknadspraxis innebär

för integriteten på närliggande marknader,
8) andra motsvarande omständigheter.
En tillhandahållare av investeringstjänster

som emitterar och bedriver handel för egen
räkning med värdepapper som avses i 2 kap.
1 § 1 mom. 2 punkten får för denna verksam-
het ingå avtal i syfte att påverka prisnivån på
värdepapperen.

5 §

Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk

Om en finländsk tillhandahållare av inves-
teringstjänster eller en i Finland etablerad
filial till en utländsk tillhandahållare av in-
vesteringstjänster har skäl att misstänka att en
affärstransaktion som avser finansiella instru-
ment kan vara förenad med utnyttjande av
insiderinformation eller marknadsmanipula-
tion som strider mot detta kapitel eller mot 51
kap. i strafflagen (39/1889), ska tillhandahål-
laren utan dröjsmål underrätta Finansinspek-
tionen om detta. Om en anställd hos den som
tillhandahåller investeringstjänster har skäl
att misstänka att en affärstransaktion som
avser finansiella instrument kan vara förenad
med utnyttjande av insiderinformation eller
marknadsmanipulation som strider mot detta
kapitel eller mot 51 kap. i strafflagen, ska den
anställda utan dröjsmål underrätta tillhanda-
hållaren om detta.

Anmälan får inte avslöjas för den som
misstanken riktas mot och inte heller för an-
dra.

Anmälan ska innehålla åtminstone infor-
mation om anmälaren, om den misstänkta
transaktionen och om personer som har an-
knytning till den samt de uppgifter som an-
mälaren förfogar över och som kan ha bety-
delse för utredning av misstanken.

40 746/2012



6 §

Analyser av finansiella instrument samt
investeringsrekommendationer

En finländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster eller en i Finland etablerad filial
till en utländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster som utarbetar eller sprider ana-
lyser av finansiella instrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller
på en multilateral handelsplattform i Finland
eller av deras emittenter, eller som utarbetar
eller sprider andra investeringsrekommenda-
tioner för investerare eller allmänheten, ska
vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att
informationen presenteras på ett lämpligt sätt.
Tillhandahållaren av investeringstjänster ska
uppge sina eventuella intressen och eventu-
ella intressekonflikter i fråga om de finan-
siella instrument som informationen gäller.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om de skyl-
digheter som gäller för tillhandahållare av
investeringstjänster ska tillämpas också på
andra personer som professionellt eller inom
sin näringsverksamhet producerar eller spri-
der information som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska inte
tillämpas på den som enligt lagen om yttran-
defrihet i masskommunikation är upphovs-
man till ett meddelande som har gjorts till-
gängligt för allmänheten, om upphovsman-
nen har utfäst sig att iaktta de regler som en
organisation som i fackligt avseende företrä-
der personer som utarbetar meddelanden i
publikations- och programverksamhet har ut-
arbetat för yrkeskåren eller som utgivaren
eller den som utövar programverksamheten
har utarbetat och vilkas verkningar motsvarar
verkningarna av marknadsmissbruksdirekti-
vet och de rättsakter som Europeiska kom-
missionen har antagit med stöd av direktivet.

7 §

Rapportering av transaktioner

En finländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster och en i Finland etablerad filial
till en utländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster ska utan dröjsmål och senast
följande bankdag till Finansinspektionen rap-

portera alla sina transaktioner med finansiella
instrument som är föremål för handel på en
reglerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform i Finland samt med finansiella
instrument vilkas värde är beroende av så-
dana instrument, oberoende av var transaktio-
nen har utförts.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte
transaktioner som i utlandet etablerade filia-
ler till finländska tillhandahållare av investe-
ringstjänster utför.

Transaktioner kan rapporteras till Finans-
inspektionen av

1) en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter,

2) en tredje part på en sådan operatörs
vägnar som tillhandahåller investeringstjäns-
ter,

3) en börs eller en marknadsplatsoperatör
som ordnar multilateral handel eller av en
motsvarande marknadsplatsoperatör i en
EES-stat inom vars handel transaktionen har
genomförts; börsen eller marknadsplatsopera-
tören ger då rapporten i stället för en tillhan-
dahållare av investeringstjänster, eller

4) en annan operatör av ett ordermatch-
nings- eller rapportsystem, när Finansinspek-
tionen uttryckligen har godkänt operatören att
ge rapporten i stället för en tillhandahållare
av investeringstjänster.

I förordningen om genomförande av Mi-
Fid-direktivet om marknader för finansiella
instrument föreskrivs det närmare om trans-
aktioner som ska rapporteras, om innehållet i
rapporterna och om de krav som ställs på
rapporteringssystemen samt om förutsätt-
ningarna för att Finansinspektionen ska god-
känna en sådan systemoperatör som avses i 3
mom. 4 punkten.

En tillhandahållare av investeringstjänster
som avses i 1 mom. och som till en annan
tillhandahållare av investeringstjänster för-
medlar ett uppdrag som gäller finansiella in-
strument enligt 1 mom. ska utan dröjsmål och
senast följande bankdag rapportera en trans-
aktion till Finansinspektionen och då också
ange för vems räkning den har utförts, om
inte den tillhandahållare av investeringstjäns-
ter som utfört transaktionen på behörigt sätt
har rapporterat dessa uppgifter. På rapporte-
ringsskyldigheten enligt detta moment tilläm-
pas 2 och 3 mom.
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I fråga om Finansinspektionens skyldighet
att vidarebefordra rapporter till EES-staters
behöriga myndigheter föreskrivs i förord-
ningen om genomförande av direktivet om
marknader för finansiella instrument.

8 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda
föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare fö-
reskrifter om innehållet i en sådan anmälan
om marknadsmissbruk som avses i 5 § och
om anmälningsförfarandet, om genomför-
ande av rättsakter gällande analyser och in-
vesteringsrekommendationer som kommis-
sionen antagit med stöd av marknadsmiss-
bruksdirektivet, om innehållet i de transak-
tionsrapporter som avses i 7 § 1 mom. inom
de gränser som förordningen om genomför-
ande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument tillåter samt, i syfte att
trygga en effektiv övervakning, om innehållet
i transaktionsrapporter som avses i 7 § 5
mom. Dessutom kan Finansinspektionen ut-
färda närmare föreskrifter om på vilket sätt
och i vilken form rapporter som avses i 7 §
ska upprättas.

VI AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER, ÖVERKLAGANDE OCH
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

15 kap.

Administrativa påföljder

1 §

Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse el-
ler överträdelse av följande bestämmelser
som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen
om Finansinspektionen:

1) denna lags 5 kap. 4 § om överlämnande
av marknadsföringsmaterial till Finansin-
spektionen,

2) denna lags 8 kap. 2—7 § om informa-
tionsskyldighet,

3) denna lags 9 kap. 5 och 9—11 § om
skyldighet att göra anmälan om betydande
ägar- och röstandelar,

4) denna lags 10 kap. 5 och 6 § om till-
gänglighållande av obligatorisk information,

5) denna lags 13 kap. 2 § om anmälnings-
skyldighet,

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är
också sådana närmare bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller bestämmelser enligt
1—5 punkten i det momentet bestämmelser
som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen
om Finansinspektionen.

2 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse eller
överträdelse av följande bestämmelser som
avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspek-
tionen:

1) bestämmelserna om förbud mot att
lämna osann eller vilseledande information
och om opartiskt tillhandahållande av till-
räcklig information i 1 kap. 3 och 4 §,

2) bestämmelserna om skyldighet att of-
fentliggöra prospekt i 4 kap. 1, 6—12, 14 och
15 §,

3) bestämmelserna om offentliggörande
av information i 6 kap. 4—7 och 9 §, 7 kap.
5—16 § och 10 kap. 3 och 4 §,

4) bestämmelserna om offentligt uppköp-
serbjudande och skyldighet att lämna erbju-
dande i 11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19,
22—25 och 27 §,

5) bestämmelserna om företagsspecifikt
insiderregister och marknadsmissbruk i 13
kap. 6—8 § och 14 kap. 2, 3, 5 och 6 §.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är
också sådana närmare bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller bestämmelser enligt
1—5 punkten i det momentet samt sådana
bestämmelser i förordningar och beslut som
kommissionen antagit med stöd av prospekt-
direktivet och som gäller bestämmelser enligt
1—5 punkten i det momentet bestämmelser
som avses i 40 § i lagen om Finansinspektio-
nen.
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3 §

Påförande och verkställighet av
administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen
föreskrivs om påförande, offentliggörande,
verkställighet och behandling av administra-
tiva påföljder i marknadsdomstolen.

16 kap.

Skadestånd

1 §

Skadeståndsgrund

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet
vållar en annan person skada genom förfa-
rande som strider mot denna lag, mot bestäm-
melser eller föreskrifter som utfärdats med
stöd av den eller mot förordningar eller beslut
som Europeiska kommissionen antagit med
stöd av öppenhetsdirektivet, prospektdirekti-
vet eller marknadsmissbruksdirektivet är
skyldig att ersätta skadan.

2 §

Ansvar för informationen i
en prospektsammanfattning

Skada som uteslutande beror på informa-
tion i en i 4 kap. 9 § avsedd sammanfattning
av ett prospekt för investerare ska ersättas
endast om informationen är vilseledande, in-
exakt eller motstridig i förhållande till pro-
spektet i övrigt eller om sammanfattningen
inte innehåller information som är relevant i
förhållande till prospektets övriga delar.
Sammanfattningen ska innehålla en tydlig
varning om saken.

3 §

Ansvar för anmälan om misstänkta
värdepapperstransaktioner

En tillhandahållare av investeringstjänster
är skyldig att ersätta skada som en kund
orsakats genom en anmälan enligt 14 kap. 5 §
endast om tillhandahållaren inte har handlat

med sådan omsorg som med beaktande av
förhållandena rimligen kan krävas.

4 §

Tillämpning av skadeståndslagen

I fråga om jämkning av skadestånd och
fördelning av skadeståndsansvaret mellan två
eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6
kap. i skadeståndslagen (412/1974).

5 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om innehållet i så-
dana varningar i prospektsammanfattningar
som avses i 2 § utfärdas genom förordning av
finansministeriet.

17 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 §

Uppskov med att erbjuda värdepapper till
allmänheten

Finansinspektionen kan bestämma att er-
bjudande av värdepapper till allmänheten ska
skjutas upp med högst tio på varandra föl-
jande bankdagar åt gången. Ett sådant upp-
skov förutsätter att Finansinspektionen har
grundad anledning att misstänka att den som
erbjuder värdepapper eller enligt uppdrag
sköter erbjudandet handlar i strid med denna
lag eller bestämmelser eller föreskrifter som
utfärdats med stöd av den. Innan Finansin-
spektionen fattar beslutet ska den ge den som
beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte
ärendets brådskande natur eller en annan sär-
skild orsak föranleder något annat.

2 §

Förbuds- och rättelsebeslut

Finansinspektionen kan förbjuda den som i
samband med erbjudande, marknadsföring
eller omsättning av värdepapper och andra
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finansiella instrument eller uppfyllande av
informationsskyldigheten i fråga om värde-
papper och andra finansiella instrument på
värdepappersmarknaden handlar i strid med
denna lag att fortsätta eller upprepa ett förfa-
rande som strider mot denna lag. Finansin-
spektionen kan samtidigt kräva att förfaran-
det ändras eller rättas, om detta måste anses
vara nödvändigt med tanke på de uppenbara
olägenheter som förfarandet orsakar investe-
rarna.

3 §

Vite

Finansinspektionen kan förena förbud eller
beslut som avses i 1 och 2 § med vite. Vitet
döms ut av Finansinspektionen. På vitesären-
den tilllämpas viteslagen (1113/1990).

18 kap.

Överklagande och straffpåföljder

1 §

Överklagande

Bestämmelser om överklagande av Finans-
inspektionens beslut enligt denna lag finns i
förvaltningsprocesslagen (586/1996) och i
73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvalt-
ningsdomstolen ska behandla ärenden som
avses i 11 kap. 12 § skyndsamt.

2 §

Missbruk av insiderinformation, marknads-
manipulation och informationsbrott

I 51 kap. 1 och 2 § i strafflagen föreskrivs
det om straff för den som uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation
i vinningssyfte.

I 51 kap. 3 och 4 § i strafflagen föreskrivs
det om straff för marknadsmanipulation i vin-
ningssyfte.

I 51 kap. 5 § i strafflagen föreskrivs det om
straff för informationsbrott som gäller värde-
pappersmarknaden.

3 §

Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt
11 kap. 29 § ska dömas till straff enligt 38
kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte sträng-
are straff för gärningen föreskrivs någon an-
nanstans i lag.

19 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser

1 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Genom denna lag upphävs värdepappers-

marknadslagen (495/1989), nedan den lag
som upphävs, och de förordningar som fi-
nansministeriet utfärdat med stöd av den.

Om det någon annanstans i lagstiftningen
hänvisas till den lag som upphävs eller en
förordning som upphävs eller annars avses en
bestämmelse i den lag som upphävs eller en
förordning som upphävs, ska de bestämmel-
ser tillämpas som i stället införts i denna lag
eller i en förordning som utfärdats med stöd
av den.

Det organ som avses i 11 kap. 28 § i denna
lag ska inom sex månader efter det att lagen
trätt i kraft ge en rekommendation enligt 11
kap. 28 § 1 mom. och inom sex månader
efter det att lagen trätt i kraft ett meddelande
enligt 11 kap. 28 § 3 mom.

Föreskrifter som Finansinspektionen utfär-
dat med stöd av den lag som upphävs kan i
tillämpliga delar tillämpas i sex månader ef-
ter det att denna lag trätt i kraft, om inte
något annat följer av denna lag.

Föreskrifter som Finansinspektionen utfär-
dat med stöd av 5 kap. 15 § i den lag som
upphävs kan dock tillämpas fram till den
tidpunkt som bestäms genom förordning av
finansministeriet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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2 §

Övergångsbestämmelse som gäller 4 kap.

Lagens 4 kap. ska tillämpas på prospekt
som offentliggörs efter det att lagen trätt i
kraft. På prospekt och kompletteringar av
prospekt som offentliggörs innan denna lag
träder i kraft ska tillämpas den lag som upp-
hävs och de förordningar som utfärdats med
stöd av den.

3 §

Övergångsbestämmelser som gäller 7 kap.

Lagens 7 kap. ska tillämpas på bokslut,
verksamhetsberättelser, bokslutskommuni-
kéer, ledningens delårsredogörelser och del-
årsrapporter som offentliggörs efter lagens
ikraftträdande. En emittent får dock offentlig-
göra bokslut, verksamhetsberättelse, bok-
slutskommuniké och delårsrapport i enlighet
med de bestämmelser som gällde när denna
lag trädde i kraft för den räkenskapsperiod
och rapportperiod som upphört innan lagen
trädde i kraft.

Vad som i 7 kap. 11 § föreskrivs om en
delårsrapports innehåll och uppbyggnad ska
tillämpas på delårsrapporter som offentlig-
görs efter det att lagen trätt i kraft.

4 §

Övergångsbestämmelse som gäller 8 kap.

Vad som i 8 kap. 2 § 2 mom. föreskrivs
om transaktioner med egna aktier ska tilläm-
pas då den gräns som anges i 9 kap. 5 §
uppnås, överskrids eller underskrids, när
detta sker efter det att sex månader förflutit
från lagens ikraftträdande.

5 §

Övergångsbestämmelse som gäller 9 kap.
På anmälningsskyldighet som uppkommer

inom sex månader efter det att lagen trätt i
kraft ska i stället för den tidsfrist för flagg-
ningsanmälan som föreskrivs i 9 kap. 9 § 1

mom. tillämpas vad som i den lag som upp-
hävs föreskrivs om anmälningsskyldighet
utan obefogat dröjsmål.

6 §

Övergångsbestämmelser som gäller 11 kap.

En aktieägare blir skyldig att lämna ett
erbjudande enligt 11 kap. 20 § om gränsen
för denna skyldighet överskrids efter det att
lagen trätt i kraft. Om gränsen har överskri-
dits innan lagen träder i kraft tillämpas den
lag som upphävs.

Ett börsbolag ska inom sex månader efter
det att lagen trätt i kraft meddela Finansin-
spektionen till vilket organ enligt 11 kap.
28 § 3 mom. det hör och vilket organ som har
gett en rekommendation enligt 11 kap. 28 § 1
mom.

Rekommendationer som Centralhandels-
kammarens nämnd för företagsförvärv med
stöd av den lag som upphävs har gett om
förfaranden vid offentliga uppköpserbjudan-
den ska tillämpas till dess att ett organ som
avses i 11 kap. 28 § 3 mom. har gett en
rekommendation enligt 11 kap. 28 § 1 mom.

7 §

Övergångsbestämmelser som gäller 12 och
13 kap.

Finansinspektionen ska vidta de åtgärder
som behövs för att inrätta ett offentligt insi-
derregister som avses i 13 kap. 4 § samt
inrätta och börja använda det vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av finansmi-
nisteriet. Finansministeriets förordning ska
utfärdas senast tre år efter det att lagen trätt i
kraft.

Till dess att Finansinspektionen har inrättat
ett offentligt insiderregister och börjat an-
vända det ska i stället för 12 kap. 3 och 4 §
samt 13 kap. 2—5 § tillämpas vad som i 5
kap. 3, 4, 6, 7 och 15 § i den lag som upphävs
föreskrivs om offentlighet för innehav, upp-
gifter som ska lämnas och det offentliga insi-
derregistret.
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8 §

Övergångsbestämmelser som gäller 14 kap.

Bestämmelserna om rapportering av trans-

aktioner i 14 kap. 7 § 5 mom. ska tillämpas
när sex månader förflutit från lagens ikraft-
trädande.

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Jan Vapaavuori
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